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MONDELINGE VRAGEN

COMMISSIE VRIJE TIJD, PUBLIEKSZAKEN EN PENSIOENEN (VPP)

Vergadering van maandag 16 januari 2023

2022_MV_00539 - Verdere ontwikkelingen kerk Baarle Drongen
2023_MV_00013 - Ongeval Gravensteen
2023_MV_00014 - Toekomst Sint-Machariuskerk
2023_MV_00015 - Gebruik buurtsportinfrastructuur
2023_MV_00016 - 180 jaar Gentse Feesten
2023_MV_00018 - Winterfeesten

COMMISSIE MILIEU, WERK, PERSONEEL EN FM (MPF)

Vergadering van dinsdag 24 januari 2023

2023_MV_00001 - Chiro Desteldonk - verder verloop dossier 
2023_MV_00011 - Pendelfietsen personeel

COMMISSIE ONDERWIJS, WELZIJN EN PARTICIPATIE (OWP)

Vergadering van woensdag 18 januari 2023

2023_MV_00002 - Toegang tot abortus van vrouwen zonder papieren
2023_MV_00012 - Maaltijden OCMW-woonzorgcentra: versheid & smaakpanels
2023_MV_00019 - WZC Zuiderlicht
2023_MV_00020 - 1.100 Gentse studenten ontvangen een leefloon
2023_MV_00027 - Bewonersbevraging assistentiewoningen Sint-Antoniushof
2023_MV_00029 - Vervolgtraject inburgering
2023_MV_00031 - Winterplan
2023_MV_00032 - Winternachtopvang
2023_MV_00035 - Toegankelijke tandzorg in Nieuw-Gent
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COMMISSIE MOBILITEIT, ECONOMIE EN OPENBAAR DOMEIN (MEO)

Vergadering van dinsdag 17 januari 2023

2023_MV_00003 - MIA quick scan N70
2023_MV_00004 - Strategisch overleg tussen de Stad en De Lijn
2023_MV_00006 - Verkeersveiligheid Gestichtstraat en doortrekking ontsluitingsweg 

Gent Zuid I (Coca-colaweg Zwijnaarde)
2023_MV_00008 - Betonblok op fietspad Ledeberg
2023_MV_00017 - Schrappen lijn 3 en 6 in Sint-Amandsberg
2023_MV_00021 - Parkeerbeugels op voorbehouden parkeerplaatsen deelauto’s
2023_MV_00023 - Gebruik ANPR-camera’s parkeergarages voor LEZ-handhaving
2023_MV_00024 - Omleidingsalternatief buslijn 3
2023_MV_00025 - Werken Dampoortwijk
2023_MV_00026 - Speedpedelecs in en naar Gent
2023_MV_00034 - Beslissing rechter stilleggen werken Gentbruggebrug 

(hoogdringend)
2023_MV_00037 - Gevolgen bij de uitspraak van de rechter ivm stopzetting werken 

Gentbruggebrug (bij hoogdringendheid)
2023_MV_00041 - Vraag bij hoogdringendheid: Stilleggen werken Gentbruggebrug 

als gevolg van een rechterlijke beslissing

COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN, FINANCIËN EN BURGERZAKEN (AFB)

Vergadering van maandag 23 januari 2023

2023_MV_00007 - Toeterprotest E17-viaduct
2023_MV_00009 - Nieuwjaarsnacht
2023_MV_00022 - Toeterprotest
2023_MV_00030 - Team Opsporing Reeksen (TOR) PZ Gent
2023_MV_00042 - Terrasbelasting 2022
2023_MV_00043 - Loketten burgerzaken
2023_MV_00047 - Vraag bij hoogdringendheid: controles van de politiediensten 

door Gentse burgers
2023_MV_00048 - Vechtpartijen Ledebergplein: bewoners ongerust
2023_MV_00049 - Onderzoek ‘Handelingskader professioneel profileren’

COMMISSIE STEDENBOUW, STADSONTWIKKELING, NATUUR EN WONEN (SSW)

Vergadering van donderdag 19 januari 2023

2023_MV_00010 - Verdichting: visie Stad Gent en afwijkende beslissingen 
provinciale Deputatie

2023_MV_00038 - Maatregelen afrekeningen voor sociale huurders
2023_MV_00039 - Noodverordening Europa voor projecten hernieuwbare energie
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VRAGENUURTJE

Vergadering van maandag 30 januari 2023

2023_MV_00046 - 12000 werkzoekenden in Gent – laaggeschoolden / tweede 
oproep innovatieve projecten Gentse arbeidsmarkt

2023_MV_00050 - Sluikstorten door buitenlandse vrachtwagenchauffeurs
2023_MV_00052 - Gebruik extra geld federale regering voor energiesteun vanuit 

OCMW's
2023_MV_00053 - Volkstuinen Slotenkouter
2023_MV_00054 - De Lijn
2023_MV_00055 - Bestendigen tijdelijke coronaterrassen
2023_MV_00056 - Laadpalen in ondergrondse parkings
2023_MV_00057 - Preventief strooien in schoolomgevingen bij winterweer
2023_MV_00059 - Ondersteuning en mogelijkheden van Artificiële Intelligentie in 

Gent
2023_MV_00060 - Verpleegkundigen in de zorg uit India
2023_MV_00061 - Haatspraak op sociale media en het Hier Niet initiatief
2023_MV_00062 - Kerstbomen 
2023_MV_00063 - "Red lijn 18" en het strategisch overleg met De Lijn
2023_MV_00067 - Gebruik meldingsapp sluikstort
2023_MV_00068 - Nood aan extra ruimte voor het project Gentse Spruiten
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN

2023_SV_00001 - Zichtbaarheid aankomend verkeer op het kruispunt 
Moerbezielaan - Roodborstjesstraat - Willy Maststraat 
(Wondelgem) - bevoegde schepen Filip Watteeuw - 10 januari 
2023

2023_SV_00002 - Stand van zaken heraanleg Kapiteinstraat - bevoegde schepen 
Filip Watteeuw - 10 januari 2023

2023_SV_00003 - Signalisatie verbod parkeren Lindelei - bevoegde schepen Filip 
Watteeuw - 10 januari 2023

2023_SV_00004 - Mobiele assistentiewoning - bevoegde schepen Rudy Coddens - 
10 januari 2023

2023_SV_00005 - Werking Raad van Bestuur Gent 2030 - bevoegde schepen Sami 
Souguir - 10 januari 2023

2023_SV_00006 - Gratis parkeertijd

2023_SV_00007 - Verkeersveiligheid N9 Mariakerke (opvolgvraag) - bevoegde 
schepen Filip Watteeuw - 11 januari 2023

2023_SV_00008 - Verkeersituatie Carelshof (Sint-Amandsberg) - bevoegde schepen 
Filip Watteeuw - betrokken schepen Bram Van Braeckevelt - - 11 
januari 2023

2023_SV_00009 - Parkje Zandstraat - bevoegde schepen Astrid De Bruycker  - 15 
januari 2023

2023_SV_00010 - Museumpas - bevoegde schepen Sami Souguir - 15 januari 2023

2023_SV_00011 - Lange doorlooptijd voortraject omgevingsvergunningen - 
bevoegde schepen Filip Watteeuw - 16 januari 2023

2023_SV_00012 - Overzicht leegstandsregister - bevoegde schepen Tine Heyse - 16 
januari 2023

2023_SV_00013 - Kerstverlichting handelsstraten - bevoegde schepen Sofie Bracke - 
16 januari 2023

2023_SV_00014 - Parkeerdruk wijk Malem - bevoegde schepen Filip Watteeuw - 16 
januari 2023

2023_SV_00015 - Opvolgvraag Trottoiractieplan - bevoegde schepen Filip 
Watteeuw - 16 januari 2023

2023_SV_00016 - Onbewoonbaarheid woningen stad Gent - bevoegde schepen 
Tine Heyse - 18 januari 2023

2023_SV_00017 - Deelname van verenigingen aan de nieuwjaarsreceptie in de wijk 
Muide - bevoegde schepen Astrid De Bruycker - 18 januari 2023

p   4  van  209



2023_SV_00018 - Toegenomen parkeerdruk wegens werken aan de tramsporen lijn 
1 - bevoegde schepen Filip Watteeuw - 18 januari 2023

2023_SV_00019 - Ontlenen boek wijkbibliotheek via hoofdbibliotheek - bevoegde 
schepen Sami Souguir - 18 januari 2023

2023_SV_00020 - Plaatsing nieuwe fietsenstallingen in Zwijnaarde - bevoegde 
schepen Filip Watteeuw - 18 januari 2023

2023_SV_00021 - Ophaling huisvuil A. Verhaegenstraat tijdens werken aan tramlijn 
1 - bevoegde schepen Bram Van Braeckevelt - 18 januari 2023

2023_SV_00022 - strooien bij gladde wegen aan scholen - bevoegde schepen Filip 
Watteeuw - 19 januari 2023

2023_SV_00023 - Toestand trage weg - Buyzewegel Sint-Kruis-Winkel - bevoegde 
schepen Filip Watteeuw - 19 januari 2023

2023_SV_00024 - opportuniteit - parkeren wijk Muide-Meulestede - bevoegde 
schepen Filip Watteeuw - 19 januari 2023

2023_SV_00025 - Gevaarlijk kruispunt Kreekstraat - Paddelstraat - bevoegde 
schepen Filip Watteeuw - 19 januari 2023

2023_SV_00026 - Ongevallen in Gent als gevolg van de ijzel - bevoegde schepen 
Filip Watteeuw - 19 januari 2023

2023_SV_00027 - Gevaarlijke bocht Luchterenstraat Drongen - bevoegde schepen 
Filip Watteeuw - 23 januari 2023

2023_SV_00028 - Veegwagen en hindernissen - bevoegde schepen Bram Van 
Braeckevelt - 23 januari 2023

2023_SV_00029 - Project  Wondelgem – Winkelstraat, Oogststraat, Fabriekstraat en 
omgeving. - bevoegde schepen Filip Watteeuw - 23 januari 2023

2023_SV_00030 - Akte Sint-Annakerk -bevoegde schepen Sami Souguir - betrokken 
schepen Filip Watteeuw - 23 januari 2023

2023_SV_00031 - Frequentie buslijn 38-39 - bevoegde schepen Filip Watteeuw - 23 
januari 2023

2023_SV_00032 - Shelter voor diverse activiteiten - bevoegde schepen Bram Van 
Braeckevelt - 23 januari 2023

2023_SV_00033 - Onderhoud gedenkplaat Sint-Pieterskerk (begraven Vlaamse 
graven) - bevoegde schepen Hafsa El-Bazioui  - betrokken 
schepen Filip Watteeuw - 23 januari 2023

2023_SV_00034 - Heraanleg N461 Drongen - bevoegde schepen Filip Watteeuw - 24 
januari 2023

2023_SV_00035 - Snelheidscontroles Gestichtstraat (opvolgvraag) - bevoegde 
burgemeester - 25 januari 2023
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2023_SV_00036 - Naamgeving pleintje aan Sint-Bernadettekerk - bevoegd 
burgemeester - 25 januari 2023

2023_SV_00037 - Hinder werken Meulestedebrug - bevoegde schepen Filip 
Watteeuw - 26 januari 2023

2023_SV_00038 - Samenwerking met vormingscentra - bevoegde schepen Hafsa El-
Bazioui - betrokken schepen Rudy Coddens - 26 januari 2023

2023_SV_00039 - Herinrichting Sportstraat - bevoegde schepen Filip Watteeuw - 26 
januari 2023

2023_SV_00040 - Georganiseerde wandelingen scholen Gent - bevoegde schepen 
Evita Willaert - 27 januari 2023

2023_SV_00041 - Gentse acties Vlaams Plan Samenleven - bevoegd burgemeester - 
27 januari 2023

2023_SV_00042 - Gevaarlijke situaties in de buurt van Oostakker - bevoegde 
schepen Filip Watteeuw - 30 januari 2023

2023_SV_00043 - Toerisme in Gent - bevoegde schepen Bram Van Braeckevelt - 30 
januari 2023

2023_SV_00044 - Voorrangsregels rondom Emmanuel De Turcqplein - Wondelgem - 
bevoegde schepen Filip Watteeuw - 30 januari 2023

2023_SV_00045 - Werken Coupure Rechts - bevoegde schepen Filip Watteeuw - 30 
januari 2023

2023_SV_00046 - Heraanleg Jozef Vervaenestraat - bevoegde schepen Filip 
Watteeuw - 30 januari 2023

2023_SV_00047 - Aanvragen energielening - bevoegde schepen Tine Heyse - 31 
januari 2023

2023_SV_00048 - Leegstaande panden - bevoegde schepen Hafsa El-Bazioui - 31 
januari 2023

2023_SV_00049 - Evolutie langdurig zieken - bevoegde schepen Hafsa El-Bazioui - 
31 januari 2023
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2022_MV_00539 - MONDELINGE VRAAG - VERDERE ONTWIKKELINGEN KERK BAARLE DRONGEN

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Pee Jef (CD&V)

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP) - vergadering van maandag 16 januari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Geachte schepen

Naar aanleiding van het al dan niet verwerven van de pastorij van Baarle Drongen, werden de 
plannen om van deze site een cultuurplek te maken, nog even opgeborgen tot er meer duidelijkheid 
zou komen.

Graag vernam ik van u:

Vraag

• Werd er ondertussen al progressie gemaakt in dit dossier?
• Kon de pastorij verworven worden, en toegevoegd worden tot de toekomstige cultuursite?
• Hoe verlopen de verdere stappen nu met de initiatiefnemers?

ANTWOORD

Sta me toe even kort de historiek van het dossier te hernemen:

 Op 27 september 2021 heeft de gemeenteraad het bestek der voorwaarden (de open oproep) en 
het ontwerp van erfpachtovereenkomst voor het aanstellen van een erfpachter voor de Sint-
Martinus kerk voor een periode van 40 jaar goedgekeurd. Vervolgens werd de open oproep 
gelanceerd.

Op vrijdag 14 januari 2022 vond de opening plaats van de ingediende voorstellen.

De Stichting Kurt Defrancq was de enige kandidaat die een voorstel heeft ingediend en werd 
vervolgens (01/02/2022) uitgenodigd om de offerte inhoudelijk toe te lichten en vragen van een jury 
te beantwoorden.

Er werden drie scenario’s voorgesteld:

1. de kerk met een uitbouw
2. de kerk én de ernaast gelegen pastorie met een uitbouw
3. en de kerk met de ernaast gelegen pastorie met een uitbouw én een nieuwe polyvalente 

ruimte

Het voormalige bibliotheekgebouw in de Kloosterstraat (eigendom van vzw Sint-Regina’s Godshuis) 
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is in elk scenario opgenomen.

Op 10 maart 2022 heeft het college beslist om gesprekken op te starten met de Stichting Kurt 
Defrancq om het voorstel van invulling van de Stichting concreter uit te werken.

De gesprekken hadden in het bijzonder als doel om enerzijds te zoeken naar een ontwerp dat 
rekening houdt met de ruimtelijke randvoorwaarden die de Stad heeft geformuleerd, en anderzijds 
dieper in te gaan op een aantal vragen rond de inhoudelijke werking (vb. het gedeeld gebruik met 
lokale socio-culturele verenigingen) en het plan van aanpak.

De Stad koos in maart 2022 aanvankelijk voor het eerste scenario, met name de kerk, maar zonder 
een uitbouw. De Stichting Kurt Defrancq gaf tijdens verdere gesprekken in april 2022 echter aan dat 
dit scenario voor hen toch niet haalbaar bleek, omdat er dan te weinig ruimte is om hun 
doelstellingen te realiseren.

Om die reden zijn scenario’s 2 en 3 terug op tafel gekomen. Daarbij gaat de voorkeur uit naar 
scenario 3, omdat dat scenario de mogelijkheid biedt om meerdere gemeenschapsfuncties te 
clusteren rond de dorpskern van Baarle.

Het zou een meerwaarde voor Baarle kunnen betekenen als een mogelijkheid wordt voorzien om 
alle huidige gebruikers van OC Baarle ook te verhuizen naar de dorpskern van Baarle.

De komende periode zullen er dan ook verdere gesprekken plaatsvinden tussen de stadsdiensten en 
de Stichting Kurt Defrancq rond scenario 3.

Daarnaast heeft het college in  maart 2021 aan de Dienst Vastgoed het mandaat gegeven om 
onderhandelingen op te starten met de Kerkfabriek Sint-Gerulfus betreffende de eventuele aankoop 
van de pastorie, alsook over de modaliteiten van deze aankoop.

Er waren gesprekken met de Kerkfabriek Sint-Gerulfus over de aankoop van de pastorie Baarle. Er 
was veel bereidheid langs beide kanten, maar tot een akkoord kwam het niet. Gezien de voorkeur 
om verder te werken rond scenario 3, is het nodig voor de realisatie van dat scenario om de pastorie 
aan te kopen. 

Daarnaast ziet de Stad ook opportuniteiten om eigenaar te worden van het aanpalend perceel van 
de Chiro, dat momenteel ook eigendom is van de Kerkfabriek, om op die manier eigenaar te worden 
van één grotere cluster van aanpalende percelen met gemeenschapsfuncties. 

De Kerkfabriek blijkt op haar beurt ook geïnteresseerd te zijn in de pastorie in de Oude-Abdijstraat te 
Drongen, waar de huidige pastoor woont. Om die reden zal er met de Kerkfabriek onderhandeld 
worden over een ruil zonder opleg tussen de pastorie Baarle en het perceel van de Chiro enerzijds, 
en de pastorie Drongen met voor- en deel achtertuin (zonder buitenklas) anderzijds.

Op 12 januari ll. heeft het college dan ook beslist om een mandaat te verlenen aan de Dienst 
Vastgoed om in navolging van de open oproep de verdere gesprekken met de Stichting Kurt Defrancq 
aan te gaan rond scenario 3, meer bepaald de herbestemming van de kerk Baarle, de pastorie Baarle 
en de aanpalende tuin en het onderzoek naar de bouw van een nieuwe polyvalente ruimte en 
daarbij afspraken te maken met de Stichting Kurt Defrancq over onder meer ontwerp, ruimtelijke 
randvoorwaarden, invulling, plan van aanpak, samenwerking, overeenkomst en vergoeding, met als 
doel de ontmoetingsfuncties in Drongen-Baarle (op vandaag deels voorzien in het OC Baarle) te 
clusteren op één site.

Tevens besliste het college om mandaat te verlenen aan de Dienst Vastgoed om verder het gesprek 
met de Kerkfabriek Sint-Gerulfus aan te gaan betreffende het ruilen zonder opleg van de pastorie 
Baarle én het perceel van de Chiro met de pastorie Drongen met voor- en deel achtertuin (zonder 
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buitenklas), en over de modaliteiten van deze ruil.

In de komende weken is een vervolggesprek tussen de Stichting Kurt Defrancq en de betrokken 
stadsdiensten gepland, en ook met de Kerkfabriek wordt opnieuw een gesprek ingepland, met de 
bedoeling om de komende maanden verder progressie te maken in het dossier.
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2023_MV_00001 - MONDELINGE VRAAG - CHIRO DESTELDONK - VERDER VERLOOP DOSSIER 

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Pee Jef (CD&V)

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF) - vergadering van dinsdag 24 januari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Geachte schepen

We dragen beiden de Chiro van Desteldonk een warm hart toe. En terecht, want we kijken uit naar 
hun ondersteuning van de jeugdwerking in hun dorp.

Eind november ging er overleg zijn met Stedenbouw en Groendienst ivm de te plaatsen containers. 
Er ging ook gekeken worden in welke mate er een tijdelijke of permanente constructie mogelijk was, 
en onder welke voorwaarden. Ook voor het gedeelte dat ondertussen bebost is, ging naar een 
oplossing gekeken worden.

Vandaar mijn verdere vragen hierover:

Vraag

-          Wat zijn de resultaten van het overleg met Stedenbouw en Groendienst?

-          Onder welke voorwaarden kan een tijdelijke of permanente constructie voorzien worden voor 
de Chiro?

-          Op welke termijn zou het terrein kunnen klaar zijn voor opstart?
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ANTWOORD

Eerst en vooral bedankt om dit dossier intens op te volgen.  We delen duidelijk een ambitie om ook 
in de kanaaldorpen jeugdwerk en ontmoeting te stimuleren. De nood aan een jeugdopbouwwerker 
is nadrukkelijk naar boven gekomen in de wijkdialoog. Vanuit Beleidsparticipatie is dit signaal 
opgenomen en zijn daar middelen voorzien om een open oproep te lanceren. 

Ik gaf in mijn vorig antwoord al aan dat Chirojeugd Vlaanderen na een oproep de opdracht 
toegewezen kreeg voor het organiseren van ontmoetingsmomenten en activiteiten in Desteldonk. 
Met als doel te werken aan een verzelfstandiging van de op te richten jeugdwerking tegen 2024.   

Na het plaatsbezoek aan het perceel naast het speelterrein in de Lichterveldestraat op 25 oktober is 
er verder ambtelijk overleg gepleegd en afgestemd met de Chiro. 

Aangezien in het gewestelijk RUP de volledige percelen bestemd zijn als zone voor dagrecreatie, 
komen alle voorgestelde locaties voor vergunning in aanmerking.

Vanuit een goede ruimtelijke ordening is er een voorkeur voor het scenario waarbij de containers 
worden voorzien op al bestaande verharding. Dit moet verder nog bekeken worden, o.a. met de 
brandweer. 

Het terrein is eigendom van North Sea Port. Er wordt nu met hen contact opgenomen om na te gaan 
of zij akkoord gaan om daar containers te plaatsen. 

Zoals u merkt werken we hier volop verder en we reken erop dat dit een waardevolle impuls zal zijn 
voor de jongeren en kinderen in de kanaaldorpen. Als we een akkoord hebben van North Sea Port 
hopen we om tegen de zomer de containers ter plaatse te krijgen.
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2023_MV_00002 - MONDELINGE VRAAG - TOEGANG TOT ABORTUS VAN VROUWEN ZONDER 
PAPIEREN

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Peeters Emilie (Vooruit)

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP) - vergadering van woensdag 18 januari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Tijdens de Internationale Dag voor het Recht op Abortus vorige maand lanceerde Dokter van de 
Wereld aan de alarmbel omdat vrouwen zonder papieren niet de toegang tot abortus hebben die ze 
verdienen. Meer info: https://doktersvandewereld.be/nieuws-publicaties/veilige-abortus-makkelijk-
toegankelijk-in-ons-land-ja-behalve-als-je-geen

Mensen zonder papieren hebben kunnen beroep doen op de procedure Dringende Medische Hulp 
om zorg te krijgen. Echter zou de administratieve rompslomp zoveel tijd innemen, waardoor de 
abortustermijn van twaalf weken zwangerschap vaak niet gehaald wordt.

De OCMW’s die de kosten op zich neemt van die dringende medische hulp zouden soms voor een 
enorme vertraging zorgen in deze nauwe timing. Ook  zouden sommige OCMW’s niet samenwerken 
met alle abortuscentra op het grondgebied en moet indien voor een ander abortuscentrum wordt 
gekozen (bijvoorbeeld wanneer andere vol zitten) een extra procedure worden ingeroepen om dit te 
reguleren. Ook zouden er gevallen zijn waarbij maatschappelijk werkers hun persoonlijke morele 
overtuiging doordrukken en de vrouwen proberen overtuigen om niet over te gaan tot abortus. 
Zolang abortus een recht is, is dit onaanvaardbaar.

Vraag

• Hoeveel abortussen werden er het voorbije jaar via dringende medische hulp terugbetaald?
• De administratieve doorlooptijd bij aanvraag abortus zou gemiddeld 6 tot 9 weken in beslag 

nemen. Hoe lang duurt dit gemiddeld bij het OCMW van Gent?
• Is er weet van gevallen waarbij de abortustermijn  van twaalf weken zwangerschap niet werd 

gehaald?
• Met welke abortuscentra werkt het OCMW van Gent samen? Gaat dat over alle abortsucentra 

op ons grondgebied?
• Worden maatschappelijk werkers geïnformeerd over de neutraliteit die ze moeten innemen in 

ethische kwesties, zoals de toegang tot abortus, en de rechtenbenadering die daar van 
toepassing is?
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ANTWOORD

Wij kunnen geen cijfers geven over het aantal abortussen in het kader van dringende medische hulp 
bij OCMW Gent. Dit omdat we de medische problematiek/pathologie niet specifiek registreren. In 
OCMW Gent wordt voor dringende medische hulp steeds een principiële beslissing genomen voor 
een bepaalde periode (max. per 3 maand). Daaronder vallen dan ALLE mogelijke medische 
toepassingen die reglementair kunnen (alle prestaties, producten en barema’s zoals opgenomen in 
de RIZIV-nomenclatuur en lijst van de vergoedbare farmaceutische en parafarmaceutische 
specialiteiten). 
 Deze werkwijze verhoogt de toegankelijkheid van medische zorg en de snelheid van 
tussenkomst/betaling. Bovendien wordt het medisch geheim op deze manier maximaal 
gerespecteerd.

 

U vroeg ook naar de doorlooptijd van de procedure. In OCMW Gent werd via delegatie van 
beslissingsbevoegdheid de mogelijkheid gecreëerd dat de (hoofd)maatschappelijk werker dit recht 
kan toekennen als uit het sociaal-financieel onderzoek blijkt dat aan de wettelijke voorwaarden voor 
dringende medische hulp wordt voldaan. Er dient dus geen langdurige administratieve procedure 
van besluitvorming doorlopen te worden. In extremis kan de maatschappelijk werker dus bij 
dringende noodzaak het recht toekennen op de dag van aanvraag.
De doorlooptijd is dus eerder variabel. Deze is afhankelijk van de vaststelling van een dringende 
nood en de medewerking van de aanvrager aan het onderzoek. De doorlooptijd kan dus variëren 
van 1 uur tot 2 weken.
 Elke gedelegeerde beslissing wordt uiteraard nadien nog voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor 
de Sociale Dienst, maar is ondertussen al uitvoerbaar.

Wij hebben geen kennis van gevallen waarbij de abortustermijn van twaalf weken zwangerschap 
niet gehaald werd. 

 

OCMW Gent beperkt zich in de toekenning van het recht op dringende medische hulp niet tot 
bepaalde zorgverstrekkers. In theorie kan men zich door om het even welke zorgverstrekker met 
RIZIV-erkenning laten verzorgen, binnen of buiten het Gents grondgebied. Zolang cliënt zijn 
gewoonlijk verblijf heeft (lees: ‘woont’) op Gents grondgebied, blijft ons centrum bevoegd voor de 
dringende medische hulp.
 

Daarnaast geef ik ook nog graag mee dat neutraliteit bij ethische kwesties een basishouding is die in 
de opleiding maatschappelijk werk wordt aangeleerd en gestimuleerd. Wij verwachten deze 
basishouding ook van onze medewerkers.
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2023_MV_00003 - MONDELINGE VRAAG - MIA QUICK SCAN N70

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Taeldeman Sven (Vooruit)

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO) - vergadering van dinsdag 17 januari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Na de ongevallen op en rond de Antwerpsesteenweg en de Land Van Waaslaan in oktober en 
november, vond er een crisisoverleg plaats van buurtbewoners met de Vlaamse minister van 
mobiliteit en de schepen van mobiliteit. Daar kwamen we in de voorbije commissies MEO van 
oktober, november en december al meermaals op terug. We vernemen nu via de media dat de 
Vlaamse minister een proefproject van een “MIA Quickscan” laat toepassen op de betreffende 
gevaarlijke punten, bij wijze van proefproject. Deze scans hebben tot doel om met een 
multidisciplinair team de verkeerssituatie te onderzoeken en te bekijken wat er op korte termijn kan 
verbeterd worden op de betrokken gevaarlijke punten, of bv. d.m.v. sensibilisering (verlichting, rijden 
onder invloed, etc).

Vraag

• Kan deze techniek van ‘MIA Quickscan’ even uit de doeken gedaan worden, en hoe dit in Gent 
op deze gevaarlijke punten wordt aangepakt? 

• Is er bij deze quickscan ook voorzien om burgers, ‘ervaringsdeskundigen’, hierin te 
betrekken? 

• Zijn er al resultaten van deze quickscan bekend, en zo ja, welke maatregelen worden er 
voorgesteld/zullen er genomen worden op welke termijn? 

• Indien nog geen resultaten bekend, wanneer verwacht u de resultaten van deze aanpak, en 
wanneer zou dit tot ingrepen op terrein moeten kunnen leiden? 

• Is er al een lijst met andere gevaarlijke punten in Gent die, bij positief resultaat, ook voor zo’n 
quick scan in aanmerking komen? Zo ja, welke gevaarlijke punten eerst? 

• We lezen ook dat het fietspad op de Land Van Waaslaan – eindelijk – zal verbreed worden. 
Kan daar wat meer duiding bij gegeven worden, van waar tot waar, hoe breed en in welke 
materialen, wanneer gebeurt dit (kan dit bv. nog voor het invoeren van het WMP Dampoort 
dd 3/4/23)? 
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ANTWOORD

 

De zogenaamde MIA quickscan is een procedure die door het Vlaamse niveau is opgesteld en 
uitgewerkt.  

Voor zover ons bekend wordt een multidisciplinair team aangeduid dat de verkeerssituatie komt 
onderzoeken op geselecteerde punten, en dat samen met de wegbeheerder en de betrokken 
stakeholders en buurtvertegenwoordigers bespreekt wat er op korte termijn kan verbeterd worden 
aan de verkeersveiligheid. 

Dit kan op allerlei vlakken, zowel op vlak van bvb infrastructuur, reglementering, circulatie, als op 
vlak van sensibilisering of aansturen op gedragswijziging.

Op vlak van infrastructuur wordt gezocht naar quick win-maatregelen die op korte termijn kunnen 
worden gerealiseerd. Er wordt evenwel ook een doorkijk op lange termijn gemaakt.  

Het initiatief voor een quick scan ligt momenteel bij de minister en haar kabinet begrijp ik van het 
AWV. Het AWV werkt mee als daarom gevraagd wordt.  

In Gent werd de oversteek over de R40 aan het Stapelplein als een van de 'pilootprojecten' 
opgestart, na het dodelijk ongeval.

Daarna werd ook de omgeving N70a - N70 geselecteerd, omwille van de recente ongevallen. Bij dit 
project zijn de vertegenwoordigers van scholen, ouderverenigingen en de buurtbewoners 
betrokken.  

Bij  beide quick scans werd de stad Gent betrokken. U weet dat de bewoners en scholen samen met 
mijn kabinet naar de Minister zijn getrokken. Dat heeft mee bepaald waarom de N70 voor deze 
quickscan is geselecteerd. 

Volgende ingrepen op korte termijn werden beslist: 

Aan het Stapelplein zullen er een verkeerslichten komen aan de oversteek, om de situatie te 
beveiligen nu oversteek vaker gebruikt wordt omwille van de werken voor de Verapazbrug, en in 
afwachting van het verleggen van de verkeersstroom van de R40. We hopen dat deze lichtenreeling 
nog dit voorjaar kan worden geïnstalleerd.  

Op de N70 worden op korte termijn de markeringen van de rijweg en de fietspaden aangepast 
tussen de kruispunten met Engelbert Van Arenbergstraat en de Schoolstraat, om meer schrikafstand 
te verkrijgen tussen de fietsers en de voertuigen. 

Een timing moet nog vastgelegd worden, we hopen op uitvoering diut voorjaar maar het moet 
natuurlijk te combineren zijn met de lopende werf en de hinder en de omleidingen van de 
Dampoortwerken. 
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2023_MV_00004 - MONDELINGE VRAAG - STRATEGISCH OVERLEG TUSSEN DE STAD EN DE LIJN

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Vandenbroucke Joris (Vooruit)

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO) - vergadering van dinsdag 17 januari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Op mijn vraag in het vragenuurtje van 19 december jl. over de door De Lijn aangekondigde 
"operationele noodzakelijkheden" (aan lijnen 6/9, 17/18 en 38/39) met negatieve impact voor de 
reizigers, antwoordde u dat een begin december gepland strategisch overleg tussen u en De Lijn niet 
heeft plaatsgevonden. U kondigde evenwel aan dat u deze voor het stadsbestuur onaanvaardbare 
aanpassingen opnieuw zou aankaarten. 

Vraag

Heeft er inmiddels een strategisch overleg plaatsgevonden en wat is de uitkomst daarvan? 

ANTWOORD

Het strategisch overleg dat gepland was voor 16 december 2022 werd inderdaad op vraag van De 
Lijn heel laat afgelast. Er is een nieuw strategisch overleg ingepland nu vrijdag 20 januari. U kan er 
zeker van zijn dat de operationele aanpassingen één van de belangrijkste punten zijn die ik met 
Mevrouw Schoubs zal bespreken. We doen als stad heel veel moeite om mensen te laten 
overschakelen naar actieve duurzame modi. Het zou ons beter helpen als andere overheden ook 
beslissingen zouden nemen die onze inspanningen ondersteunen. 

Ik wil toch nog even verduidelijken dat binnen het college en binnen de VVR het plan 
basisbereikbaarheid, met het nieuwe kernnet, aanvullend net en vervoer-op-maat net werd 
goedgekeurd. Dit nieuwe netwerk zal heel wat verbeteringen met zich meebrengen voor Gent. In 
plaats van een invoering in 1 keer van dit nieuwe plan werd er gekozen voor een gefaseerde aanpak. 
Fase 0, met start 7 januari 2023, waarbij een aantal haltes niet meer zouden bediend heeft de stad 
NIET aanvaard. De Lijn heeft daarop een aantal operationele aanpassingen aangekondigd. Deze 
verschillen van de voorstellen die voor fase 0 werden voorgesteld. Daar heeft de stad nooit 
goedkeuring op gegeven.
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2023_MV_00006 - MONDELINGE VRAAG - VERKEERSVEILIGHEID GESTICHTSTRAAT EN 
DOORTREKKING ONTSLUITINGSWEG GENT ZUID I (COCA-COLAWEG ZWIJNAARDE)

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO) - vergadering van dinsdag 17 januari 
2023
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OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

De geplande ontsluitingsweg Gent Zuid I verbindt het bedrijventerrein (met als belangrijkste speler 
Coca Cola) met de E17/R4 en moet het vrachtverkeer in de omliggende woonwijken verminderen. 
De realisatie van deze weg loopt vertraging op, door de opstart van de onteigeningsprocedure, 
waarvan we in oktober 2022 het definitief besluit ter uitvoering van het rooilijnplan goedkeurden in 
de gemeenteraad. 

Bewoners van de Gestichtstraat melden dat het aantal wagens en vrachtwagens intussen blijft 
oplopen. Op 17 november noteerden zij een te betreuren record van 7551 wagens, 1068 
vrachtwagens en 414 fietsers. De metingen werden uitgevoerd tijdens daglicht vanaf 8u04 en tot 
16u52, dus het werkelijke aantal ligt hoger. 

Ook het snelheidsregime van 30 km/h wordt onvoldoende gerespecteerd. 40% van de gemeten 
bestuurders rijdt te snel. Het percentage is wellicht een onderschatting door de files in de straat.

De stad nam al maatregelen (zie antwoord schepen Watteeuw op mijn vraag 2022_MV_00010)

• Fietssuggestiestroken (om de aanwezigheid van de fiets sterker te benadrukken), 
• Inrichting van een zone 30 (2021) met meerdere snelheidscontroles door de politie, 
• Inkorting van parkeerstroken (juni 2021) ter hoogte van nr 9 voor beter zicht op de 

fietsoversteek en ter hoogte van nr 23G voor uitrijdend verkeer. 

Er zou in het najaar van 2022 een overleg met AWV hebben plaatsgevonden, waarbij zij de stad 
zouden gevraagd hebben om tijdelijke maatregelen te nemen op wegen die onder de bevoegdheid 
van de stad vallen, met als doel de hinder en risico's in de Gestichtstraat te verminderen. 

De laatst goedgekeurde raming voor het project bedroeg ± €2.500.000 incl. BTW 
(zie 2021_MV_00018). Er zou bij VLAIO een subsidiedossier voor de wegenis worden ingediend, 
waardoor de uiteindelijke kost voor de Stad lager zou liggen. 

De verkeersdruk op de Gestichtstraat en omgeving houdt risico’s in voor de verkeersveiligheid, in het 
bijzonder voor de woonomgeving en de omgeving van de onderwijs- en zorginstellingen. De 
spoedige realisatie van doortrekking van de ontsluitingsweg van Gent Zuid I is dus van cruciaal 
belang.

Vraag

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

1. Wat is de stand van zaken van de onteigeningsprocedure? Wat is de verwachte timing voor 
de afronding van de onteigeningen? Lopen er nog onderhandelingen om over te gaan tot een 
minnelijke verwerving?

2. Wat waren de vragen van AWV precies en gaat de stad in op hun suggesties om maatregelen 
te nemen op andere wegen? Welke oplossingen komen hiermee tot stand?

3. Wat zijn de gevolgen van de gewijzigde timing voor de aanvraag van het subsidiedossier bij 
VLAIO? Is er een impact op de investeringskost voor de stad?

4. Welke maatregelen plant de schepen te nemen om de leefbaarheid op de korte termijn te 
verbeteren en te garanderen?

5. Op welke manier zal de stad over de verdere ontwikkelingen communiceren met de buurt?
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ANTWOORD

Zoals u schetst; het afsluiten van de Gestichtstraat hangt grotendeels af van de realisatie van de 
ontsluitingsweg Gent Zuid I. Als stad hebben wij intussen alle stappen gezet om een nieuwe rooilijn 
en onteigeningsbesluit voor de nieuwe ontsluitingsweg Gent Zuid I te bekomen.

In de gemeenteraad van oktober werd een definitieve vaststelling gedaan van het rooilijnplan met 
bijhorend onteigeningsplan. Na deze vaststelling werd het besluit begin november betekend. 

Tegen het rooilijnbesluit werd een beroepsprocedure opgestart bij de Vlaamse Regering. Het is nog 
onduidelijk of er tegen het definitief onteigeningsbesluit ook beroep werd aangetekend. 

De timing voor de onteigeningen hangt af van het verloop van de beroepsprocedure tegen de 
rooilijn.  Zolang de rooilijn niet definitief van kracht is kan er geen onteigeningsprocedure worden 
opgestart. We hangen hierbij af van een beslissing van De Vlaamse Regering voor de 
beroepsprocedure. De Vlaamse Regering heeft daarbij geen bindende termijnen en de ervaring leert 
dat dit soms een jaar of meer kan duren.

Voor grondverwerving proberen we altijd eerst in der minne een akkoord te bereiken. Ook hier 
proberen we met de twee betrokken bedrijven een akkoord te bereiken.

 

Wat betreft mogelijke suggesties van AWV; tijdens het laatste TOP-overleg met AWV, heeft AWV 
aangegeven een aantal voorstellen te onderzoeken om het verkeer in de Gestichtstraat te beperken. 
Deze voorstellen worden door AWV nog nog verder onderzocht en uitgewerkt. Wij hebben deze nog 
niet ontvangen en vragen dit nogmaals na.

 

De timing voor de aanvraag van het subsidiedossier bij VLAIO volgt de timing voor aanleg van de 
nieuwe ontsluitingsweg. Uiterlijk twee jaar na een eerste vooroverleg met VLAIO moet de 
subsidieaanvraag ingediend worden. De organisatie van dit vooroverleg is afhankelijk van de timing 
voor de verwerving van de gronden (en mag dus niet te vroeg gebeuren). 

In de kost voor het uitvoering van de werken, wordt de inflatie verrekend (indexeringen en 
prijsstijgingen van materialen). 

 

Zoals reeds in mijn eerdere antwoorden toegelicht hebben we reeds tijdelijke maatregelen genomen 
om de veiligheid in de Gestichtstraat te verbeteren:

• Fietssuggestiestroken (om de aanwezigheid van de fiets sterker te benadrukken),
• Inrichting van een zone 30 (2021) met meerdere snelheidscontroles door de politie,
• Inkorting van parkeerstroken (juni 2021) ter hoogte van nr 9 voor beter zicht op de 

fietsoversteek en ter hoogte van nr 23G voor uitrijdend verkeer.

 

We blijven werken om de verkeersveiligheid in de Gestichtstraat te verbeteren en hopen wij snel de 
nieuwe ontsluitingsweg te realiseren. Wij vragen bij AWV na hoe ver zij staan met eventuele 
tijdelijke maatregelen voor vermindering van verkeer op deze afrit Gestichtstraat. Tevens zullen we 
nogmaals aandringen op meer handhaving en politiecontroles.
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2023_MV_00007 - MONDELINGE VRAAG - TOETERPROTEST E17-VIADUCT

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Vandenbroucke Joris (Vooruit)

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB) - vergadering van maandag 23 januari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Sinds op 20 december het snelheidsregime op het E17-viaduct in Gentbrugge voor zwaar verkeer 
verlaagd werd van 90km/u naar 70km/u voeren diverse truckers zogenaamd “toeterprotest”. Een 
vorm van protest die veel overlast veroorzaakt, zo laten buurtbewoners massaal weten. 

Samen met schepen Watteeuw riep u al op om het geclaxonneer te staken en liet u weten in overleg 
te willen treden met de truckers. Uit die hoek waren verschillende geluiden te horen : protest staken 
in het licht van het overleg, doorgaan tot het snelheidsregime opnieuw 90km/u wordt. Uit een 
enquête die de vakbond BTB afnam bij truckers blijkt dat er ook veiligheidsbekommernissen zijn bij 
de truckers  door het snelheidsverschil tussen personen- en vrachtwagens tijdens weefbewegingen. 
Een oplossing zou kunnen zijn om voor alle voertuigen de snelheid te verlagen. 

Vraag

- Is er inmiddels overleg geweest met truckers? Zo ja, wat leverde dit op? 

- Hoe zit het met de handhaving door de (weg)politie? 

- Waneer is er een evaluatie voorzien van de nieuwe snelheidsregeling op het viaduct? Zal ook het 
aspect geluidsreductie geëvalueerd worden? 

- Is het een optie om de snelheid voor alle voertuigen te verlagen naar 70km/u? 

ANTWOORD

Sinds de invoering van de snelheidsbeperking voor het zwaar vervoer op 20 december 2022 wordt 
de buurt rondom het viaduct geteisterd door toeterende camionchauffeurs. Dagelijks krijg ik mails 
met hulpkreten van omwonenden die, al dagen aan een stuk, te maken krijgen met onderbroken 
nachten.  

Deze maatregel is er niet zomaar gekomen. Het is één van de maatregelen die passen in een reeks 
van ingrepen die worden doorgevoerd om de geluidsoverlast voor de omgeving, die het verkeer op 
de viaduct veroorzaakt, tot een minimum te beperken. Er werden al aanpassingen uitgevoerd aan 
het viaduct zoals betere geluidsschermen en stillere voegen, maar de geluidsoverlast van 
voornamelijk vrachtwagens bleef aanhouden.  
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Daarom dat de Stad, samen met de drijvende krachten achter vzw Viadukkaduk, vragende partij was 
voor een snelheidsverlaging van 70km/u voor zwaar vervoer.  

Het is minister Peeters dan die, op advies van het Agentschap Wegen en Verkeer en de Federale 
Politie, beslist heeft om over te gaan tot een selectieve snelheidsverlaging op het viaduct van 
Gentbrugge. 

Een snelheidsverlaging heeft impact op het omgevingsgeluid. Zoals geweten het zijn de 
vrachtwagens die het meeste geluid produceren bij het overrijden van het viaduct. Verschillende 
scenario’s werden bekeken en adviezen werden ingewonnen bij zowel de Federale wegpolitie als het 
Agentschap Wegen en Verkeer.  

Deze adviezen zijn éénduidig; een algemene snelheidsverlaging tot 70km/u - voor alle verkeer - heeft 
een aanzienlijke impact, op zowel verkeersveiligheid als op de doorstroming, en is dus geen optie. 
Het andere scenario, de snelheid voor vrachtwagens verlagen, zou enkel op piekmomenten een 
impact hebben op de doorstroming. Dit scenario laat dan ook toe om meer evenwicht te brengen 
tussen doorstroming en verkeersleefbaarheid.   

Op basis van deze elementen werd dan ook voor een snelheidsbeperking voor zwaar verkeer 
gekozen. 

Wat nu betreft het aanhoudende getoeter van vrachtwagenchauffeurs.  

Wij hebben als stad onmiddellijk gehandeld. We hebben, samen met de vzw Viadukkaduk, een open 
brief geschreven naar de vakbonden en de transportfederaties met de vraag om hun leden aan te 
sporen om hun actie te stoppen. Voor een goed begrip de actie waarover we spreken, is niet opgezet 
vanuit de vakbonden, maar is geïnitieerd vanuit een Facebookgroep waar individuen tot een 
protestactie hebben opgeroepen. Maar we hebben de vakbonden dus ook mee aangeschreven om 
de problematiek mee onder de aandacht te brengen bij hun leden.  

Verder namen we contact met de Federale Wegpolitie omdat het viaduct van Gentbrugge op de E17 
behoort tot hun prioritair actieterrein. Zij hebben op ons vraag onmiddellijk actie ondernomen door 
het viaduct op te nemen in het patrouilleschema van de avond- en nachtploegen. Ze trachten hierbij 
truckchauffeurs op heterdaad te betrappen bij het toeteren over het viaduct en monitoren de 
meldingen. De patrouilles gebeuren zowel met gestripte voertuigen als met anonieme voertuigen en 
moeten een verder ontradend effect hebben.   

Op vrijdag 13 januari brachten we vanuit de stad  het Agentschap Wegen en Verkeer, de Federale 
Politie, Transport en Logistiek Vlaanderen, koepelorganisatie Febetra en de vakbond BTB-ABVV rond 
de tafel. Er werden een aantal bezorgdheden van de sector besproken en er zijn afspraken gemaakt 
om beter samen te werken. Wij hebben de sector goed aangehoord.  Met betrekking tot de 
snelheidsverlaging werden er afspraken gemaakt op vlak van monitoring en metingen.  

Eind maart komen de partners opnieuw samen om de eerste resultaten te evalueren. Alle 
betrokkenen riepen in een gezamenlijke perstekst nogmaals op tot het stoppen met claxonneren en 
de verdere evaluaties af te wachten.  

Ik veroordeel dat getoeter heel sterk. Het is zinloos, het is asociaal en houdt mensen nu al weken uit 
hun slaap. Mensen die moeten gaan werken, studenten die examens hebben, kinderen die de slaap 
niet kunnen vatten, dit weegt enorm op de fysieke en mentale gezondheid van die mensen. Ik heb 
trouwens al verschillende berichten gekregen van truckers die de actie veroordelen, die beschaamd 
zijn voor het gedrag van hun collega’s. Hou daar dus mee op, het is alleen maar slecht voor het 
imago van de truckers.  

Hun signaal is gehoord, het is nu meer dan genoeg geweest, we zijn in overleg met de federaties en 
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de vakbonden, in het voorjaar volgt een eerste evaluatie door het Agentschap Wegen en Verkeer, 
het Verkeerscentrum en de Federale Politie. 
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2023_MV_00008 - MONDELINGE VRAAG - BETONBLOK OP FIETSPAD LEDEBERG

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Bossuyt Anneleen (N-VA)

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO) - vergadering van dinsdag 17 januari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

/

Vraag

Begin oktober diende ik een schriftelijke vraag in over betonblokken op het fietspad tussen de 
Langestraat en de Hundelgemsesteenweg. Deze vraag werd uiteindelijk in de commissie MEO van 
november behandeld waar u als verklaring gaf dat deze blokken er staan tot de groendienst een 
groenzone kan aanplanten. U liet verder weten dat de linkse jersey nog verder naar links zou 
geschoven worden tot er 1m70 tussen beide blokken was om een veilige doorgang te garanderen.

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld:

• Is er al zicht op wanneer de groendienst deze groenzone zal kunnen aanplanten? 
• U liet in november weten dat de linkse jersey zou verschoven worden om de situatie veiliger 

te maken. Behoudens vergissing is dit echter nog steeds niet gebeurd. Kan hier werk van 
gemaakt worden voor er ongelukken gebeuren?

ANTWOORD

De groendienst bevestigt me via het kabinet van schepen De Bruycker dat de groenzones, tussen het 
kruispunt Langestraat en Jozef Vervaenestraat,  beplant zullen worden door een externe 
groenaannemer. Die aanplant start midden januari. 

Dezelfde aannemer staat ook in voor de aanplant van bloembollen in de herfst van 2023 en voor het 
groenonderhoud voor de komende 3 jaar. 

Het betonblok was eerder al verschoven. Het is ons ook niet duidelijk waarom en door wie dit 
opnieuw verzet zou zijn. Het werd vorige week door de aannemer opnieuw goed gezet.
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2023_MV_00009 - MONDELINGE VRAAG - NIEUWJAARSNACHT

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Bossuyt Anneleen (N-VA)

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB) - vergadering van maandag 23 januari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

/

Vraag

De Gentse politie had een drukke overgang van oud naar nieuw. Er zijn toch wel enkele hallucinante 
zaken gebeurd die niet normaal zijn in onze stad en die we ook niet normaal mogen vinden. 
Hulpverleners bekogeld met vuurpijlen, een bushalte in brand gestoken met benzine en vuurwerk, 
brandstichting in het midden van de rijbaan in de Muide, ongecontroleerde vuurpijlen die in de 
Brugse Poort tegen kerken en auto’s belandden…

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld:

• Hoeveel aanhoudingen heeft de politie gedaan die nacht en voor welke feiten?
• Hoeveel GAS-boetes zijn uitgeschreven voor het bezit van vuurwerk?
• Hoeveel van de aangehouden personen of personen die een GAS-boete kregen waren al 

gekend bij politie en gerecht?
• Wordt een vorm van huisarrest zoals in Antwerpen gebeurde overwogen voor deze personen?
• Het Witte Kaproenenplein waar de bushokjes vernield zijn is al langer een plek met overlast 

van hangjongeren. Bewoners smeken om een oplossing. Twee studentes die aan het plein 
wonen zagen de voorbereiding van de vernieling van de bushokjes en belden tevergeefs de 
politie die jammer genoeg te laat kwam. Deze studentes kregen de volgende dag bezoek van 
de hangjongeren om hen te intimideren dat ze niet naar de politie mogen bellen. Dit soort 
toestanden kan toch niet zomaar door de beugel? Wat wordt er gedaan om dit plein en de 
buurt weer leefbaar te maken voor de omwonenden?

ANTWOORD

In de aanloop naar oudjaar zagen we op verschillende locaties in de stad een zorgwekkende 
toename van het gebruik van vuurwerk.  

Ondanks het bestaande federale kader voor de verkoop van vuurwerk, moest er worden vastgesteld 
dat er vuurwerk circuleerde dat niet tot de toegelaten categorieën behoort, en dat ook 
minderjarigen over vuurwerk beschikken dat in geen geval aan hen mag worden verkocht.  
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Daarenboven wordt het vuurwerk vaak ingezet voor “oneigenlijk” gebruik en worden er mensen 
mee belaagd en wordt er (al dan niet in combinatie met andere brandbare materialen) vandalisme 
mee gepleegd. Het behoeft weinig betoog dat dit niet alleen overlast veroorzaakt, maar ook 
bijzonder gevaarlijk is, levensgevaarlijk. We hebben dit ook gemerkt op oudejaarsnacht waar 
hulpverleners in diverse steden worden bestookt met vuurwerk, ook in Gent. Een tendens die zich 
spijtig genoeg meer en meer voordoet. Dit is totaal onaanvaardbaar, als maatschappij moeten we 
dergelijk gedrag absoluut veroordelen en hiertegen optreden. Het getuigt van een totaal gebrek aan 
respect voor onze hulpdiensten die dag in dag uit hun leven voor ons riskeren.

In Gent geldt er al langer een verbod op het afsteken van vuurwerk zonder voorafgaande machtiging 
(vervat in artikel 16 van het Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid). In de praktijk 
blijkt het voor politie echter bijzonder moeilijk om op basis van dit verbod sanctionerend op te 
treden. Wie heeft het vuurwerk ontstoken? Laat staan om preventief te kunnen ingrijpen. Politie 
wordt doorgaans pas achteraf opgeroepen. Hieraan hebben we voor een stuk een antwoord kunnen 
bieden.  

Met een bestuurlijk verslag van de politie van 22 december 2022, werd ik in kennis gesteld van 
ernstige overlast waarmee verschillende buurten én de ordehandhaving al te kampen hebben gehad. 
Verschillende vaststellingen door de politie in de afgelopen maand december toonden aan dat het 
afsteken van feestvuurwerk én het gebruik van pyrotechnisch materiaal  voor een verhoogd 
onveiligheidsgevoel zorgden bij de buurtbewoners en dit is ontoelaatbaar! 

Als reactie hierop heb ik het algemeen geldend vuurwerkverbod verscherpt met een extra tijdelijke 
politieverordening, welke op de gemeenteraad staat geagendeerd om te bekrachtigen. Door deze 
nieuwe maatregel is het verboden om pyrotechnische artikelen van welke aard dan ook in de 
openbare ruimte particulier te bezitten. Dit van 23 december 2022 tot en met 31 januari 2023, van 
18 uur ’s avonds tot 6 uur ’s morgens, behoudens voorafgaande machtiging door de burgemeester. 
Enkel in de nacht van 31 december op 1 januari tussen 0u en 1u was er geen voorafgaande 
machtiging vereist van de burgemeester voor het bezit en ontsteken van feestvuurwerk. 

Het overtreden van de tijdelijke  politieverordening kan aanleiding geven tot het opleggen van een 
GAS-boete van maximaal €350 en tot de inbeslagname van het materiaal dat het voorwerp uitmaakt 
van de inbreuk.  

Daarnaast heb ik ook een verbod op het etaleren en verkopen van feestvuurwerk opgelegd aan een 
handelszaak gelegen in het centrum van de stad Gent. 

Los van deze handhavingsmaatregelen, hebben de politie en brandweer ook sterk ingezet op 
sensibilisering rond de gevaren van vuurwerk, de overlast en dierenleed dat dit veroorzaakt, met de 
boodschap blijf er gewoon van af.  

Ik heb de nodige stappen genomen om extra te kunnen optreden tegen deze vorm van overlast, 
welke in bepaalde gevallen ook kan leiden tot heel gevaarlijke situaties. Ik heb er samen met de 
Gentse politie voor gezorgd dat dit gedurende de maanden december en januari prioritair werd 
opgevolgd.  

Al voor oudejaarsnacht heeft de Gentse politie deze overlastproblematiek ter harte genomen. Door 
de reguliere werking van de wijkpolitie en overlastteam hierop te oriënteren, door extra capaciteit 
hierop in te zetten. Enerzijds werden er preventieve patrouilles ingezet op gekende locaties. 
Anderzijds reageerden extra ploegen op meldingen. Op basis van de tijdelijke politieverordening 
werden voor oudejaar al 18 GAS-boetes uitgeschreven en verschillende bommetjes in beslag 
genomen. 

Ook op basis van een eerste evaluatie van de interventieploegen van de Gentse politie is gebleken 
dat er met oudejaar enorm veel inspanningen werden geleverd om de politieverordening te 
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handhaven. De politie was sterk aanwezig in het straatbeeld, zowel in uniform als anoniem.  

Op verschillende plaatsen op het grondgebied van de stad Gent zijn de politiediensten 
tussengekomen, enerzijds ter ondersteuning van de brandweer, anderzijds met het oog op het 
verhinderen van een escalatie van de situatie ter plaatse en tot slot voor de nodige vaststellingen te 
kunnen doen. 

Niet zonder resultaat zo blijkt. Dankzij het snel en doortastend optreden van de politie hebben we 
ervoor gezorgd dat verschillende daders konden worden betrapt.  

Er werden 14 GAS-boetes geregistreerd op basis van de tijdelijke politieverordening houdende 
verbod op het particulier bezit van vuurwerk en 17 voor het gebruik van vuurwerk in strijd met het 
politiereglement, in totaal dus 31 GAS-boetes.  

Verder zijn er tussen  31 december  18:00 uur en 01 januari 2023 8:00 uur  twintig bestuurlijke 
arrestaties uitgevoerd. Deze arrestaties kaderen in het verstoren van de openbare orde of ter 
voorkoming van een misdrijf. Vier jongeren zijn weerhouden en onmiddellijk naar huis gebracht en 
overgedragen aan het hoederecht van hun ouders. 

Bekijken we de cijfers over de periode tussen 23 december en 14 januari, dan werden in totaal 24 
personen aangehouden en 67 GAS-boetes uitgeschreven voor het bezit of gebruik van vuurwerk of 
bommetjes buiten de toegestane uren.  

Wat uw vraag m.b.t. de politionele en /of gerechtelijke antecedenten van de gearresteerde personen 
betreft, deelt de politieleiding mee dat een deel van de gearresteerde personen of personen die een 
GAS-boete kregen nog geen politionele antecedenten hadden. Een ander deel van personen zijn wel 
al gekend in de politionele databanken. Het gegeven of personen politioneel gekend zijn, wordt niet 
opgenomen in een registratie van een GAS-boete. De politionele informatie heeft in de eerste plaats 
een gerechtelijke finaliteit zoals omschreven in een omzendbrief van het parket Oost-Vlaanderen. 

Wat het huisarrest betreft kan ik u meedelen dat de korpschef en de juridische dienst onderlijnen 
dat een volledig huisarrest (24/24u) zonder twijfel een vorm vrijheidsberoving is en daarom strikt 
voorbehouden is  voor de rechterlijke macht. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is daar 
erg duidelijk over.  

Een huisarrest beperkt in de tijd, bv. enkel in de avonduren, is dan weer eerder te beschouwen als 
een zeer verregaande vrijheidsbeperkende maatregel, en kan passen binnen de bevoegdheid van de 
burgemeester op grond van de artikelen 133 en 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet.  

Maar het toepassingsgebied van dergelijke maatregel zal in de praktijk heel erg dicht aanleunen bij 
de gevallen waarin een plaatsverbod kan worden opgelegd (cf. art. 134sexies Nieuwe 
Gemeentewet). En in dat geval moet voorrang worden gegeven aan dat artikel dat als lex specialis 
primeert boven de art. 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, er is dan met andere woorden 
geen keuzevrijheid voor de burgemeester.  

Een huisarrest vertoont sowieso ook als maatregel veel gelijkenissen met een plaatsverbod, maar 
dan geldend voor het ganse grondgebied en dat is uitdrukkelijk verboden in artikel 134sexies, § 2, 
Nieuwe Gemeentewet: een plaatsverbod kan enkel opgelegd worden voor een zeer welbepaalde 
perimeter, net omwille van de ernstige beperking van de persoonlijke bewegingsvrijheid.  

En dan moet uiteraard nog de afweging gebeuren aan de beginselen van behoorlijk bestuur 
(hoorrecht, redelijkheid, en vooral: proportionaliteit) 

Kortom wij zijn er niet van overtuigd dat een huisarrest als bestuurlijke maatregel de rechterlijke 
toets zal doorstaan, nog los van de vraag naar de effectiviteit en handhaving van dergelijke 
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maatregel. Er was trouwens in die Antwerpse gevallen in de media ook sprake van een vordering tot 
schorsing bij de Raad van State, maar de recentste uitspraken zijn tot op vandaag nog niet 
gepubliceerd op de website van de Raad. Uiteraard wordt dit verder opgevolgd.  

Ook de korpschef is geen vragende partij om het huisarrest door te voeren en beklemtoont dat er 
omzichtig moet worden omgegaan met vrijheidsbeperkende maatregelen zoals een huisarrest, die in 
principe tot de bevoegdheid van de gerechtelijke overheden behoort.  

De overlast rond het Wittekaproenenplein is gekend bij onze politie  en stadsdiensten. Binnen de 
operationele diensten is er een overlastdossier opgestart onder de regie van de wijkdienst. Deze zijn 
lokaal verankerd en hebben een goed zicht op de huidige problematiek. In samenwerking met de 
verschillende operationele diensten is er een taskforce opgericht om de situatie op korte termijn aan 
te pakken.  

Er is een politioneel plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak is gebaseerd op enkele pijlers, 
waaronder beeldvorming, integrale aanpak (bestuurlijk versus gerechtelijk) en nazorg.  

De politie en ik onderhouden  verder contacten met onze externe partners en buurtbewoners om 
samen te werken aan de leefbaarheid in de wijk en in de buurt rond het Wittekaproenenplein.  

U hoort het, ook in Gent hebben wij maatregelen genomen en volgen wij de situatie van dichtbij op. 
Ik wil de hulp- en veiligheidsdiensten ook bedanken voor al hun inspanningen die ze hebben 
geleverd om de overlast in te perken en onze veiligheid te garanderen.  Bovendien onderzoeken wij 
verder alle mogelijke bestuurlijke maatregelen die ik als burgemeester kan nemen.
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2023_MV_00010 - MONDELINGE VRAAG - VERDICHTING: VISIE STAD GENT EN AFWIJKENDE 
BESLISSINGEN PROVINCIALE DEPUTATIE

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Lysebettens Jeroen (Groen)

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW) - vergadering van donderdag 
19 januari 2023
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OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Recent kreeg de omgevingsvergunning uitgereikt door de Stad Gent voor de ontwikkeling van een 
perceel grond in de Remi Vlerickstraat een negatief advies van de provinciale omgevingsambtenaar. 
Daarbij was de argumentatie dat de 4e bouwlaag in een deel van het gebouw bovenmatig zou 
afsteken bij de omgeving. Dit wekte nogal wat commotie op, zowel bij mensen in de bouwsector, als 
bij geëngageerde mensen uit het middenveld die dagelijks geconfronteerd worden met de acute 
woningnood in Gent en Vlaanderen.

Het is bovendien niet de eerste keer dat de provinciale overheid een vergunning van de Stad Gent 
negatief beoordeelt wanneer die uitgaat van verdichting, ook in de Eedstraat in Zwijnaarde werd 
een vergunning vernietigd omdat 35 wooneenheden te grootschalig werden geschat; in de 
Bruiloftstraat in Gentbrugge werd een vergunning voor gezinswoningen + bedrijfsruimtes vernietigd 
omdat de densiteit te hoog zou zijn; in de Beelbroekstraat in Sint amandsberg was de densiteit ook 
te hoog; in de Pinksterbloemstraat in Mariakerke was het omzetten van een losstaande 
eengezinswoning naar twee halfopen gezinswoningen dan weer een te grote verdichting; in de 
Rijsenbergstraat werd een collectieve voorziening voor studenten vernietigd door een verschillende 
interpretatie van de harmonieregel.

Omgekeerd kent de deputatie ook vergunningen toe die door de stad niet werden toegekend omdat 
de stad een grotere dichtheid wou realiseren, zoals bij de verkaveling in de Oranjerielaan in 
Mariakerke.

Dit alles doet vermoeden dat er toch een zekere discrepantie is tussen de visie van de stad op 
broodnodige verdichting om extra woningen te kunnen realiseren en die van de provincie. Vandaar 
een aantal vragen:

Vraag

• Hoe passen deze vergunningen en beslissingen van het college binnen de visie van de stad, 
zoals uitgezet in het stedelijk Structuurplan “Ruimte voor Gent”?

• Is er een uitgewerkte visie van de provinciale overheid die we hiernaast kunnen leggen? 
Indien ja, welke verschillen zitten daarop en hoe kunnen we die structureel wegwerken? 
Indien neen, welke instrumenten hebben we om tot een uniform regelgevend kader te 
komen? Plant u overleg met de provinciale overheid?

• Wat is het praktische gevolg voor de geweigerde vergunningen? Betekent dit dat er nieuwe 
projecten op zullen moeten ingediend worden? Overweegt stad Gent haar ruimtelijke visie bij 
de Raad voor Vergunningenbetwistingen te verdedigen?

ANTWOORD

Bedankt voor deze beleidsmatig interessante vraag. De vraag op welk manier we in onze stad de 
demografische groei zullen opvangen, raakt ons allemaal. Er is nood aan meer en betaalbare 
woningen in onze stad. Dat betekent dat er ook nood is aan verdichting. Hoger bouwen is hierbij een 
van de oplossingen. 
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Bij de begeleiding en finale beoordeling van de door jou vermelde dossiers vormt onze structuurvisie 
‘Ruimte voor Gent’ altijd één van de toetskaders. Deze structuurvisie bevat de globale ‘beleidsmatige 
gewenste ontwikkeling’ van de stad en kent – naast de wettelijke voorschriften – onrechtstreeks zijn 
doorwerking bij de vergunningverlening. Één van de speerpunten, met name in de ‘Groeistad’, is 
‘slim verdichten’. Dit ‘slim verdichten’ is een grote uitdaging – zeker in de 20ste-eeuwse wijken van 
Gent. Dat kan bijvoorbeeld door villa-appartementen te realiseren, parkeren (ondergronds) te 
bundelen, het openbaar vervoer te optimaliseren en de openbare ruimte aantrekkelijk in te richten 
voor voetgangers en fietsers, met onder andere meer groen en minder verharding.

Mede vanuit deze visie werden de genoemde dossiers, die een hogere dichtheid met vaak een 
kleinere footprint ambieerden, positief geëvalueerd. Anderzijds werden enkele aanvragen, die net 
het omgekeerde bewerkstelligen, geweigerd. Het gaat niet enkel over verdichten, maar ook over 
kwaliteit. 

Laat me nu effen op het provinciale beleid ingaan. Immers, dit bestuursniveau behandelt in beroep 
de omgevingsvergunningen, die eerst door het college van burgemeester en schepenen werden 
afgeleverd. Bij deze beroepsbehandeling herneemt de deputatie het dossier op basis van haar eigen 
opportuniteitsafweging. Vandaar dat de regelgevings spreekt van ‘tweede aanleg’ en niet van 
‘bereop’. Het provinciale beleid is dus niet onbelangrijk bij deze opportuniteitsafweging.

Het provinciale (ruimtelijk) beleidsplan van Oost-Vlaanderen – in opmaak – streeft onzes inziens 
dezelfde ambities als onze stedelijke structuurvisie na. Er is ondermeer sprake van een 
kernversterkend beleid en het nastreven van hogere dichtheden in de stedelijke gebieden 
(waarbinnen grootste deel van grondgebied Gent wordt gevat). Het doel is het ‘buitengebied’ eerder 
te vrijwaren van structureel bijkomende bebouwing.

Als stad zijn we daarom des te verwonderd dat we deze visie niet doorgetrokken zien bij de 
behandeling van de vermelde dossiers in beroepsfase. Bij deze behandeling in 2e aanleg stellen we 
samen met u vast dat de bestaande context telkens veel zwaarder doorweegt dan de gewenste 
ontwikkeling, zoals deze in het Beleidsplan is opgenomen. 

Naar aanleiding van het vaststellen van deze tendens was er in december een (eerste) gesprek 
tussen de dienst stedenbouw en ruimtelijke planning van Stad Gent en de provinciale administratie 
(zowel planning als vergunningen). Onze dienst stedenbouw heeft toen het overzicht – waarvan een 
groot aantal dossiers ook in deze vraag zijn vermeld – overgemaakt. De provinciale administratie 
gaat deze lijst nader bekijken en we verwachten dus nog een repliek.

Parallel kaart ook de Gentse Stadsbouwmeester deze problematiek aan bij zijn Vlaamse collega. 

Wat de gevolgen betreft…

Deze gevolgen worden dossier per dossier afgewogen. Het is niet gebruikelijk dat wanneer de Stad 
een vergunning aflevert en deze in beroep wordt geweigerd we deze beslissing bij de Raad voor 
Vergunningsbetwisting wensen te verdedigen. Hiervoor kijken we in eerste instantie naar de 
aanvrager/bouwheer. Mogelijk maakt die de keuze om een aangepaste aanvraag in te dienen.

Wat wel vaker gebeurt is dat wanneer de aanvrager deze beslissing betwist we als Stad tussen 
komen ter verdediging van de initiële vergunning en onze beleidsmatig gewenste ontwikkeling. 

We kunnen er evenwel niet naast kijken, dat wanneer er meer inwoners komen, we ook slim moeten 
verdichten.
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2023_MV_00011 - MONDELINGE VRAAG - PENDELFIETSEN PERSONEEL

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Peeters Emilie (Vooruit)

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF) - vergadering van dinsdag 24 januari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

In de zomer van 2023 zullen medewerkers van onze organisatie geen pendelfietsen meer ter 
beschikking krijgen. 

Ze kunnen wel hun fiets overkopen of kiezen voor andere alternatieven zoals een fietsvergoeding, 
een abonnement op het openbaar vervoer,… 

  

Toch merken we dat er nog een aantal onduidelijkheden zijn vandaar mijn bijkomende vragen hier 
rond: 

Vraag

• Hoeveel zullen personeelsleden moeten betalen om hun pendelfiets over te kopen?  

          We weten dat het zal zijn op basis van aantal gereden kilometer/anciënniteit van de fiets maar 
wat zullen de prijscategorieën zijn? 

           Graag een onderscheid tussen gewone en elektrische pendelfietsen. 

• Wat gaat er gebeuren met de pendelfietsen die niet door personeelsleden worden gekocht? 
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ANTWOORD

Het klopt dat we momenteel werken aan verschillende opties die we onze medewerkers willen 
bieden op het moment dat het aanbod van pendelfietsen stopgezet wordt. We willen namelijk 
iedereen blijven aanmoedigen om duurzaam naar het werk te blijven komen. Het overkopen van de 
pendelfiets die heel wat medewerkers vandaag in gebruik hebben, is een van de mogelijkheden. 
Daarnaast kunnen medewerkers ook voordelig instappen in een huur/onderhoudscontract bij de 
fietsambassade (medewerkers van de groep Gent zullen de jaarkorting ook krijgen als ze per maand 
betalen) of bij andere aanbieders uiteraard. 

Voor de overname van de pendelfietsen zijn de diensten op dit moment de voorbereidingen aan het 
treffen. De kost voor het overkopen van de persoonlijke pendelfiets zal gebaseerd zijn op de 
gemiddelde aankoopprijs die we als Stad investeerden en dan aftellen op basis van de leeftijd van de 
fiets. Het opzet is dat elke medewerker een concreet prijsvoorstel krijgt via een individuele 
communicatie. Vervolgens zal de medewerker kunnen beslissen om al dan niet in te gaan op de 
overname van de pendelfiets en al dan niet een verkoopovereenkomst te sluiten. We mikken 
hiervoor op de periode tussen april/mei en september. De exacte bedragen kan ik u nog niet 
meedelen, maar als je weet dat we als Stad aanzienlijke volumekortingen krijgen bij de 
oorspronkelijke aankoop, dan mogen we verwachten dat dit een erg interessant aanbod zal zijn. 

Ik zal de komende maanden ook aan de gemeenteraad hierover besluitvorming voorleggen. 

De collega’s die ervoor kiezen om hun fiets niet over te kopen, zullen die terug inleveren (op een 
centrale locatie). Hiervoor bestaat al een proces uitgewerkt FM en DBSE. 

Zoals ook vandaag gebeurt, wordt dan gekeken naar de kwaliteit van de ingeleverde fietsen om dan 
te beslissen of deze ingezet kunnen worden als dienstfiets voor verplaatsingen tijdens de werkuren, 
of ze ingezet worden in kader van het actieplan vervoersarmoede of ze de fietsvloot voor Onderwijs 
Gent aanvullen. Als nadien nog fietsen beschikbaar zijn worden deze via een ook al bestaande 
procedure verkocht via een veilinghuis.  

De fietsen in slechte staat gaan richting verschroting.
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2023_MV_00012 - MONDELINGE VRAAG - MAALTIJDEN OCMW-WOONZORGCENTRA: VERSHEID & 
SMAAKPANELS

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Roegiers Els (N-VA)

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP) - vergadering van woensdag 18 januari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

-

Vraag

In de recentste versie van het Meerjarenplan 2020-2025 is een besparing opgenomen op het budget 
voor de maaltijden in de OCMW-woonzorgcentra (ongeveer 51.000 euro per jaar). Naar aanleiding 
hiervan deed de schepen in de pers een aantal uitspraken over de kwaliteit van de maaltijden in de 
woonzorgcentra De schepen stelde dat “onze senioren lekker en vers eten krijgen”. Tegelijk stelde de 
schepen dat er “altijd voor enkele dagen vooraf gekookt wordt”. De schepen verwijst ook naar 
smaakpanels die de kwaliteit van de maaltijden beoordelen.

Over de uitspraken van de schepen heb ik tijdens de dagen nadien een aantal reacties ontvangen. 
Ten eerste worden er vragen gesteld bij de versheid van de maaltijden: in welke mate zijn 
maaltijden die verschillende dagen vooraf bereid zijn en dan opgewarmd worden nog vers te 
noemen? Ten tweede is er kritiek op het opwarmen van de maaltijden: door de gebruikte 
technieken/karren komt het eten eerder lauw dan warm op het bord bij de bewoners. Ten derde 
worden er vragen gesteld bij de smaakpanels: die zouden nog niet in de woonzorgcentra actief zijn 
(of toch niet in alle WZC). 

Vandaar mijn vragen: 

1. Wat bedoelt de schepen precies met een ‘verse maaltijd’? Kan minstens de bedeling van de 
maaltijden verbeterd worden zodat mensen hun maaltijd altijd voldoende warm op het bord 
krijgen? 

2. Wat is de stand van zaken in verband met de smaakpanels? Zijn die al operationeel in alle 
woonzorgcentra? Hoe werden/worden de leden geselecteerd? Wat werd al aan hen voorgele

ANTWOORD

Binnen de centrale keukens wordt er met het principe van koude lijn gekookt. De grote voordelen, 
die toch niet onbelangrijk zijn, zijn:

1. Beter behoud van vezels, vitamines en mineralen
2. Betere smaak en uitzicht
3. Perfecte beheersing van de voedselveiligheid
4. Minder voedseloverschotten 
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De voorbereide maaltijden worden, volledig conform de HACCP procedure bereid en driemaal per 
week geleverd aan de WZC’s.

Elk WZC heeft een satellietkeuken waar volledig volgens deze principes de voorbereide producten 
worden bewaard en ook geregenereerd op het moment dat de maaltijd zal geserveerd worden aan 
de bewoners in de daarvoor voorziene maaltijdkarren.  

Op de middag worden de karren door het keukenpersoneel naar de afdelingen gebracht en daar 
ingeplugd om de temperatuur verder te kunnen behouden volgens de strikte 
regeneratievoorschriften (onder meer afhankelijk van het soort product bv. vis of vlees, soort 
groenten enz.). De maaltijden worden verdeeld door het personeel. 

De karren zijn voorzien van een temperatuurlogsysteem die de temperatuur van de maaltijden in de 
kar registreert. Het is aan het personeel dat de maaltijd op het bord schept om aandachtig te zijn dat 
de maaltijd warm op het bord van de bewoner komt en bijsturen indien nodig. 

De bewoners die nog zelfstandig hun maaltijd kunnen gaan halen, kunnen dit doen aan de 
maaltijdkar zelf en hun bord meenemen naar de tafel.

Sommige bewoners hebben ook hulp nodig bij het nuttigen van de maaltijd wat meer tijd vergt en 
waardoor de maaltijd soms niet optimaal warm blijft.  

Er zijn ook bewoners die hun maaltijd graag eten op de kamer. Er wordt dan gekeken om zo goed 
mogelijk de maaltijd warm te houden door onder andere een “klok” te gebruiken om het eten op het 
bord warm te houden tot aan de kamer van de bewoner.  

Er wordt nu wel meer ingezet, onder andere door de leefgroep begeleiders, om in groep te eten wat 
niet enkel een sociaal en gezellig gegeven is maar ook de warmte van de maaltijd meer 
gegarandeerd kan worden. Uiteraard blijft het een vrije keuze van elke bewoner waar men wenst de 
maaltijd te nuttigen.  

Er wordt hier veel aandacht aan besteed maar het kan inderdaad gebeuren dat de maaltijd al niet 
meer optimaal warm is tegen dat de bewoner ze begint te nuttigen. Dit zal steeds bijsturen blijven, 
situatie per situatie en maaltijd per maaltijd. 

Het personeel is zich hiervan bewust en probeert zo goed mogelijk telkens ervoor te zorgen dat de 
maaltijd optimaal warm geserveerd wordt aan de bewoner.  

Tijdens de gemeenteraad van december 22 hebben we aangekondigd in 2023 zoveel mogelijk 
bewonersinspraak te instaleren als het gaat over voeding. 

De smaakpanels zijn daar een onderdeel van.  

We zullen deze in het eerste deel van 2023 verder uitwerken maar dat vergt wel de nodige tijd en 
ook inspanning van personeel. Deze zijn in het verleden al doorgegaan (denk maar aan de 
koffiepanels) en zullen in het eerste deel van 2023 dus verder hernomen worden.  

Maar er is in alle WZC’s nu ook al veel aandacht voor voeding en maaltijden en de inspraak van de 
bewoners hier over: 

• overleg op bewonersraden en met familie over maaltijd(beleving)
• enquêtes om de meningen te weten over de maaltijden en voeding gerelateerde momenten 

in de WZC’s 
• specifieke projecten zoals rond ondervoeding van senioren
• nieuwe bewoners uitgebreid bevragen rond hun voorkeuren en smaak
• inzetten van onder andere leefgroep begeleiders tijdens de maaltijdmomenten, …  
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Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan maaltijdbeleving, ook buiten de maaltijdmomenten. 

Zo wordt er regelmatig een kookactiviteit georganiseerd waarbij de bewoners betrokken worden. 
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2023_MV_00013 - MONDELINGE VRAAG - ONGEVAL GRAVENSTEEN

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Deene Karlijn (N-VA)

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP) - vergadering van maandag 16 januari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

-

Vraag

Recent viel een stuk hout afkomstig van één van de luiken aan de donjon op een bezoeker, die naar 
het ziekenhuis diende overgebracht te worden. De directeur Historische Huizen verklaarde daags 
nadien in de pers dat er geen veiligheidsprobleem is: Monumentenwacht screent het gebouw op 
regelmatige basis. 

Vandaar mijn vragen: 

1. Hoe vaak screent Monumentenwacht of een andere instantie het Gravensteen op 
veiligheidsproblemen? Welke (eventuele) veiligheidsproblemen werden tijdens de recentste 
inspecties gesignaleerd? Zijn er in inspectierapporten van de voorbije jaren specifiek 
opmerkingen gemaakt over de luiken van de donjon?

2. Welke opvolging is er gegeven aan de inspectierapporten? Werden of worden alle (eventuele) 
veiligheidsproblemen aangepakt?

3. Heeft er ondertussen een grondige inspectie van de andere luiken van de donjon – en bij 
uitbreiding van andere luiken in het kasteel – plaatsgevonden?

4. Hoe is het ondertussen met het slachtoffer? Voorziet de Stad Gent in de nodige begeleiding 
en assistentie (verzekering, …)?
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ANTWOORD

De inspecties door Monumentenwacht worden aangestuurd door het departement Facility 
Management. De meest recente screening door Monumentenwacht dateert van 2019. Eerdere 
inspecties vonden plaats in 2000, 2004, 2009, 2012 en 2015.

In de reguliere werking zijn het ook de plaatselijke erfgoedbewakers en de beherende dienst 
Historische Huizen die eventuele gebreken signaleren.

In het laatste inspectierapport werden geen opmerkingen gemaakt over de luiken boven op de 
donjon (met uitzondering van het magere verniswerk van de schietluiken).

Het verwijderen van loszittende brokstukken natuursteen of metselwerk en kleinere herstellingen 
zoals bijvoorbeeld goten of dakbedekking worden uitgevoerd door Monumentenwacht tijdens hun 
inspectie. De andere adviezen in het rapport worden naargelang de urgentie door FM opgevolgd.

Er werden geen veiligheidsproblemen op het bezoekersparcours aangegeven in het laatste 
inspectierapport.

Algemeen wordt in het rapport gesteld dat het gehele object bouwkundig in vrij goede staat is. Enkel 
de bouwvallige toestand van de voormalige keuken in het noordelijke bijgebouw haalt de 
conditiemeting van het volledige gebouw naar beneden. Deze zone wacht op restauratie en werd 
voor het publiek ontoegankelijk gemaakt. De restauratie van de zone is, zoals u weet, opgenomen in 
het project Time Castle.

Na het ongeval werden alle luiken in de zone geïnspecteerd en werden gelijkaardige balken aan de 
onderzijde van de luiken weggehaald. Na overleg met de politie werd de ingestelde 
veiligheidsperimeter opgeheven.

U begrijpt dat ik uit privacyoverwegingen hier niet kan ingaan op de medische toestand van het 
slachtoffer.

Wel kan ik meegeven dat mij gemeld werd dat hij het ziekenhuis heeft verlaten. Onze juridische 
dienst heeft een dossier geopend bij onze verzekeraar en er is contact met zowel het slachtoffer, als 
het Spaans consulaat. Daarnaast hebben we een maatschappelijk werkster, ondersteund door een 
Spaanse tolk, aangesteld om het slachtoffer bij te staan om zijn verder verblijf (zolang hij niet naar 
huis kan terugkeren) en desgevallend vervoer met medische begeleiding, te regelen.

De Stad zal de kosten die hieruit voortvloeien ook op zich nemen, in afwachting van een 
tussenkomst door de verzekering.
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2023_MV_00014 - MONDELINGE VRAAG - TOEKOMST SINT-MACHARIUSKERK

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Deene Karlijn (N-VA)

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP) - vergadering van maandag 16 januari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

-

Vraag

In de Sint-Machariuskerk worden sinds 2017 geen erediensten meer georganiseerd. Het gebouw 
staat al langer volledig leeg en is niet meer bestemd voor de eredienst. De Sint-Machariusparochie 
werd ondertussen ook samengevoegd met de parochie Sint-Antonius van Padua. 

De kerkfabriek van laatstgenoemde parochie staat momenteel nog steeds in voor het beheer van het 
kerkgebouw. Dit is evenwel niet in overeenstemming met de regelgeving, aangezien de kerkfabriek 
geen eigenaar is van het gebouw en het gebouw zoals vermeld niet langer bestemd is voor de 
eredienst. Het is nu in principe aan de Stad Gent om het gebouw te beheren en ook om er een 
toekomstige bestemming voor te vinden. 

Vandaar mijn vragen: 

1. Wanneer zal de stad als eigenaar het beheer over de Sint-Machariuskerk in handen nemen?
2. Loopt er een traject over de toekomstige invulling van de kerk? Is het stadsbestuur op de 

hoogte van derden die interesse hebben in het gebouw? Werd of wordt er eventueel een 
publieke oproep gelanceerd? Welke criteria en modaliteiten acht de stad belangrijk wat 
betreft de toekomstige invulling en het toekomstige beheer? 
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ANTWOORD

Ik wil graag mijn antwoord beginnen met een kleine rechtzetting. In uw vraag vermeldt u dat het 
beheer van de kerk nu nog in handen is van de kerkfabriek en dat dit niet in overeenstemming is met 
de regelgeving. Dit is niet correct:

Zolang de kerk nog niet ‘onttrokken’ is aan de eredienst, blijft de kerk onder het beheer van de 
kerkfabriek. De kerk is pas officieel onttrokken aan de eredienst als het Bisdom hiermee instemt en 
het bisschoppelijk decreet voor de onttrekking van kracht wordt. Het louter niet meer gebruiken van 
de kerk voor de eredienst is niet voldoende om het beheer aan de kerkfabriek te onttrekken.

In principe gebeurt de onttrekking van de kerk aan de eredienst daags voor het verlijden van de 
authentieke akte (hetzij een zakelijk recht, of een verkoop).

Wat uw eerste vraag betreft, kan ik u dus meedelen dat het beheer van de Sint-Machariuskerk 
voorlopig bij de kerkfabriek blijft tot definitieve herbestemming. Tenzij het Bisdom eerder zou vragen 
om de kerk officieel aan de eredienst te onttrekken.

Zoal u weet is de Sint-Machariuskerk opgenomen in het globaal parochiekerkenplan dat in 2016 door 
de gemeenteraad werd goedgekeurd en waarin in totaal 17 kerken werden aangeduid als te 
herbestemmen. Het is dan ook zeker onze bedoeling om voor deze kerk een nieuwe bestemming te 
zoeken. Ik heb hiervoor de opdracht gegeven aan de diensten om een open oproep voor te bereiden.

Zoals ik eerder al heb aangegeven willen we hier zoeken naar een socio-culturele herbestemming 
voor de kerk. De reden hiervoor is dat de kerk, in de jaren dat ze nog gebruikt werd, naast 
erediensten vooral voor culturele activiteiten werd ingezet. Het ging dan vooral over aanvragen voor 
koormuziek, want blijkbaar heeft deze kerk daarvoor een zeer goede akoestiek.

De voorbije maanden is er overleg geweest tussen diverse stadsdiensten. De conclusie die hieruit 
volgde is dat het aangewezen is eerst een visie uit te werken rond de kerk én haar omgeving en pas 
in een latere fase een open oproep voor een definitieve herbestemming op te starten.

In de onmiddellijke nabijheid van de kerk liggen immers diverse gebouwen, waarmee er interactie 
mogelijk kan zijn, zoals de Sint-Baafsabdij, herberg Sint-Macharius, de Spaanse gouverneurswoning, 
het Spaanskasteelplein, het Coyendanspark, …

Daarom zal nu verder in 2 fasen gewerkt worden:

In eerste instantie zullen de stadsdiensten binnenkort op zoek gaan naar een zinvolle tijdelijke 
invulling voor de eerstkomende periode.

Eens de visie voor de ruimere omgeving duidelijk is kunnen, op basis hiervan, de criteria voor een 
definitieve herbestemming vastgelegd worden en kan de zoektocht naar een toekomstige invuller 
op lange termijn starten.

Over een concrete timing en duur van de tijdelijke invulling hoop ik zo snel mogelijk duidelijkheid te 
kunnen geven, na zowel overleg met het Bisdom als dienst vastgoed.
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2023_MV_00015 - MONDELINGE VRAAG - GEBRUIK BUURTSPORTINFRASTRUCTUUR

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Misplon Bert (Groen)

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP) - vergadering van maandag 16 januari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

De afgelopen Kerstvakantie was het nat en snel donker. De werking van veel sportclubs en 
jeugdwerkingen ligt ook stil in deze periode, dus zijn er niet zoveel mogelijkheden voor jongeren om 
hun tijd in te vullen en comfortabel, droog en met licht, te sporten buiten vast clubverband. 
 Nochtans zijn ze wel op zoek naar activiteiten en heeft de Stad mooie infrastructuur; met de bouw 
van de buurtsporthal in Ledeberg zetten we trouwens weer een mooie extra stap. 

Vraag

• Op welke plekken kon er tijdens de Kerstvakantie gesport worden door Gentse jongeren?
• Zijn er voor jongeren voldoende opportuniteiten om hier gebruik van te maken? Heeft de 

schepen daar zicht op? Zijn er bijvoorbeeld aparte tarieven in buurtsporthallen?
• Is het een mogelijkheid om buurtsportvelden uitzonderlijk te verlichten tijdens dergelijke 

vakanties?

ANTWOORD

Op de website van de Stad Gent kan u op de digitale wijkkaart een overzicht raadplegen van alle 
buurtsportinfrastructuur die vrij toegankelijk is – ook tijdens de vakanties – en waarbij geen 
gebruikerstarief geldt. Dit gaat over meer dan 100 parken en buurtsportpleinen waar Gentenaars 
kunnen basketballen, petanque spelen, lopen, skaten, fitnessen…

https://stad.gent/nl/over-gent-stadsbestuur/over-gent/kaarten-cijfers-en-data/gent-
kaart/wijkkaart (+ zoekopdracht te verfijnen met sport).

De laatste jaren zetten we bijkomend stevig in op Urban Sports. Urban Sports heeft als doel om 
kinderen, jongeren en volwassenen laagdrempelig sportief te prikkelen binnen de stadsomgeving. 
Dit gaat van kleine prikkels, tot grotere onoverdekte sportinfrastructuur. In 2022 realiseerden we 
daarbij onder andere een skatespot op Kleindok, een skateprikkel aan het Franrijkplein, startten we 
met de uitvoering van een verlicht kunstgrasveld aan de Europalaan, herplaatsten we fitness-
infrastructuur en begeleidden we aan de hand van wijkbudgetten projecten zoals een 
freerunningzone aan Jean Jaurès.

Al deze inspanningen gaan uiteraard niet ten koste van de reeds bestaande sportinfrastructuur en 
het blijvend onderhoud.

Tijdens de kerstvakantie waren ook alle buurtsporthallen en andere sporthallen geopend en konden 
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de vrije plaatsen via de website van de Sportdienst of via Gentinfo gereserveerd worden. Ook alle 
zwembaden waren geopend, met uitzondering van zwembad Rooigem.

 

In Gent openden we deze legislatuur al twee nieuwe buurtsporthallen:

• Buurtsporthal Tondelier ging open in 2019, en had tijdens de kerstvakantie een 
bezettingsgraad van 55%;

• Buurtsporthal Melopee ging open in 2021, en had tijdens de kersperiode een bezettingsgraad 
van 68%.

Een derde buurtsporthal in Ledeberg is in opbouw, met geplande oplevering nog eind dit jaar.

Voor de buurtsporthallen mikken we op gedeeld gebruik: zowel buurtbewoners, scholen uit de buurt 
en lokaal verankerde clubs kunnen er gebruik van maken.

Een deel van de uren wordt volgens het gebruikelijke sporthalsysteem ingevuld via de Sportdienst. 
Een groot deel van het beheer wordt daarnaast opgenomen door de buurt zelf, via een 
samenwerking met het Buursportproject van vzw JONG. Vzw JONG kan gedurende maximaal 70 
uren en minimaal 40 uren per week kosteloos gebruik maken van 1 zaaldeel in deze 
buurtsporthallen. Voor de overige beschikbaarheden gelden de reguliere tarieven.

Het Buurtsportproject van vzw JONG organiseert een buurtgericht en laagdrempelig sport- en 
beweegaanbod in 3 Gentse wijken, namelijk in Rabot, Sluizeken-Melopee en Ledeberg. Op diverse 
momenten tijdens de week staan 3 buurtsportwerkers en vrijwilligers in voor een gevarieerd en 
laagdrempelig aanbod gericht op alle kinderen, jongeren en volwassenen. Er is ook een specifiek 
aanbod voor mensen met een beperking.

Buurtsportwerkers zoals Abdelilah (in Tondelier) en Zoubir (in Melopee) van vzw JONG verwelkomen 
dagelijks vele sporters. Een greep uit het sportaanbod: beweeglessen, BBB, volleybal, cricket, voetbal 
en badminton. Het volledige aanbod is online terug te vinden.

https://www.vzwjong.be/buurtsport-vzwJONG

In de verschillende retributiereglementen voor sport, die ook geldig zijn voor de buurtsporthallen, is 
steeds een voordelige tariefcategorie voor jeugd voorzien.

Het verlichten van buurtsportvelden heeft altijd een risico voor geluidsoverlast. Daarom doen we dit 
selectief. Op plaatsen waar de bebouwing niet onderhevig is aan geluidsoverlast, zetten we 
systematisch in op verlichting. Daarom dat we bijvoorbeeld ook bij de aanleg van het nieuwe 
kunstgrasveld en bij de al bestaande sportvelden aan de Europalaan verlichting voorzien, alsook bv. 
de skate-infrastructuur op de Blaarmeersen. Op plaatsen zoals de skatespot op Kleindok, kiezen we 
dan weer bewust niet voor verlichting omwille van de omliggende woonboten.

Eind 2022 was er nog een overleg met de Jeugddienst, de Sportdienst en de Groendienst, om die 
aanpak van de verlichting verder uit te werken. Daarbij werd beslist dat de Groendienst in 
samenspraak met de andere betrokken diensten een verlichtingsnota zal opmaken in 2023.
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2023_MV_00016 - MONDELINGE VRAAG - 180 JAAR GENTSE FEESTEN

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

D'Hose Stephanie (Open Vld)

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP) - vergadering van maandag 16 januari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

De Gentse Feesten gingen voor het eerst door in 1843. In 2023 vieren de Feesten dus hun 180e 
verjaardag, een mijlpaal om trots op te zijn. Ter ere van de 175e verjaardag, in 2018, werden er 
enkele mooie initiatieven op poten gezet: er werd in samenwerking met Liberas een boek 
uitgegeven, in het Huis van Alijn kon men een prachtige tentoonstelling bezoeken en op de website 
www.gentsefeesten175.be kan men nog steeds terecht om te snuisteren in de geschiedenis van de 
Gentse Feesten. Uitbureau en Luk De Bruyker organiseerden op de laatste dag van de Feesten ook 
een concert in de Opera, helemaal gewijd aan de 175e verjaardag.

Vraag

Zijn er ter ere van de 180e verjaardag van de Gentse Feesten speciale initiatieven gepland?

ANTWOORD

In 2018 stond inderdaad de 175e editie van de Gentse Feesten op de plannen. 175 is een traditioneel 
jubileumjaar, waardoor er inderdaad allerlei extra initiatieven werden genomen om die verjaardag 
luister bij te zetten. 

In 2023 kijken we naar het 180 jarig bestaan, een mooie verjaardag. Voor veel Gentenaars was de 
179e editie al enorm memorabel. Ik merk dat dat tot de burgemeester toe, door velen ook 
aangehaald. Dat overtreffen zal niet evident zijn, maar we gaan natuurlijk wel ons best doen. Samen 
met verschillende organiserende partijen zijn we volop aan het voorbereiden om er opnieuw een 
spetterende editie van te maken.

Voor de 180e verjaardag van de Feesten wens ik ze nu al een even succesvolle, propere editie toe, 
waarin ik hoop om heel veel vernieuwende initiatieven te zien.

p   43  van  209

http://www.gentsefeesten175.be/


2023_MV_00017 - MONDELINGE VRAAG - SCHRAPPEN LIJN 3 EN 6 IN SINT-AMANDSBERG

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Welvaert Sonja (PVDA)

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO) - vergadering van dinsdag 17 januari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Sinds kort zijn er werken aan de gang bij de Gentbruggebrug in het kader van het wijkcirculatieplan. 
Eén van de directe gevolgen van die werken is dat De Lijn heeft beslist om lijn 3 en 6 niet meer halt 
te laten houden in Sint-Amandsberg, en dat gedurende drie maanden. Nochtans worden deze lijnen 
druk gebruikt door de buurtbewoners.

De PVDA-fractie heeft daarover volgende vragen:

Vraag

- Wat is de mening van het college over deze beslissing?

- Is er vanuit het college overleg geweest met De Lijn over het - tijdelijk - schrappen van lijn 3 en 6 in 
Sint-Amandsberg?

- Welke alternatieven worden er geboden voor de gebruikers van deze lijnen?

ANTWOORD

Vorige week donderdag, 12 januari, besliste de rechtbank van eerste aanleg om in te gaan op een 
éénzijdig verzoekschrift om de werken aan Gentbruggebrug tijdelijk stil te leggen. Het was een 
éénzijdig verzoekschrift. De tegenpartij, zijnde de stad werd dus niet gehoord. De rechter heeft 
beslist op basis van de stukken van de handelaars. Dit gaat enkel over de werken, niet over het 
wijkmobiliteitsplan. De rechter heeft beslist om de werken te laten stilleggen. De werf en de 
omleiding werd daarop snel opgeruimd en alle verkeer, inclusief De Lijn, rijdt terug over 
Gentbruggebrug. 

De werken aan Gentbruggebrug werden gestart op 10 januari, om op 3 april het wijkmobiliteitsplan 
in te voeren, zoals eerder gecommuniceerd. Deze werken waren nodig om een kwalitatieve 
permanente inrichting te maken voor voetgangers en fietsers en om voor de bussen van De Lijn een 
betere doorstroming te voorzien. Omwille van deze werken moest de Gentbruggebrug tijdelijk 
onderbroken worden voor alle verkeer. Nogmaals: omwille van de werken moetst de brug TIJDELIJK 
worden onderbroken voor alle verkeer. Enkele handelaars grepen de bijhorende omleidingen aan om 
het éénzijdig verzoekschrift in te dienen. Volgens hun interpretatie – of beter van hun advocaat - zou 
er pas een circulatiewijziging beloofd zijn vanaf 3 april, het moment waarop het WMP zou worden 
ingevoerd. De rechter is hun daarin gevolgd. De communicatie over de geplande werken en de 
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daarbijhorende hinder was nochtans duidelijk. Dit was wat werd verklaard door de advocaat van de 
handelaars. Hij deed dit op basis van de stukken die werden ingediend voor de inleidende zitting van 
het kortgeding. De advocaat van de tegenpartij stelt dat op de inleidende zitting werd gesteld dat er 
geen impact zou zijn voor 3 april. Dat is vreemd, wij hebben nochthand een duidelijke bewonersbrief 
verspreid in december over de werken en de daarbijhorende omleiding. Ik was zelf niet aanwezig, 
maar kan enkel zeggen wat de lijnen waren. 1: het wijkmobiltieitsplan wordt ingevoerd vanaf 3 april 
en daar hoort een circulatieimpact bij. 2. Daarvoor moeten werken gebeuren. En bij deze werken is 
er hinder. De werken hebben een bepaalde impact en het wijkmobiliteitsplan ook. Die zijn 
samengebracht. De rechter heeft daar zijn oordeel over geveld. 

Het éénzijdig verzoekschrift kwam erboven op een lopende procedure bij de Raad van State, een 
procedure waarbij de vernietiging is gevraagd en niet de schorsing, en een lopende procedure in kort 
geding waarbij het wijkmobiliteitsplan wordt geviseerd. Deze 3 procedures zijn aangespannen door 
dezelfde groep van vijf handelaars uit Gent en Destelbergen. 

De Stad Gent heeft beslist geen beroep aan te tekenen tegen het éénzijdig verzoekschrift. Dit zou de 
geplande invoering van het wijkmobiliteitsplan enkel vertragen. Uiteraard is de stad wel betrokken 
partij in de twee andere procedures. De stad wacht nu de uitspraak van het kortgeding, i.e. de 
uitspraak ten gronde, af. We verwachten deze uitspraak midden maart. Ondertussen krijgen we een 
periode van rust rond de werken en de invoering van het wijkmobiliteitsplan. 

De voorbereidingen voor de invoering van het wijkmobiliteitsplan worden pas opgestart na de 
uitspraak van de rechter. Als deze dat toelaat. Dat betekent dat de invoering van het 
wijkmobiliteitsplan ook opschuift. Deze was oorspronkelijk voorzien voor 3 april, het begin van de 
Paasvakantie en een verkeersluwe periode. De eerstvolgende verkeersluwe periode is de grote 
vakantie. We kijken dus naar die verkeersluwe periode in de zomer om het wijkmobiliteitsplan in te 
voeren.

Het wijkmobiliteitsplan is goedgekeurd door de gemeenteraad in november 2021, na een breed 
inspraaktraject. Dit is al begonnen in 2019. Het bestuur en de administratie zullen dit 
wijkmobiliteitsplan uitvoeren zoals dit werd aangenomen. Er zit trouwens in het wijkmobiliteitsplan 
geen knip op Gentbruggebrug. Alle verkeer zal er in beide richtingen nog over kunnen. Een scenario 
met afsluiten van Gentbruggebrug voor gemotoriseerd verkeer werd niet weerhouden door het 
stadsbestuur. Andere circulatiemaatregelen zullen ervoor zorgen dat sluipverkeer doorheen de wijk 
wordt ontmoedigd.

Net zoals vele andere betrokkenen, zijn handelaars al verschillende malen gehoord geweest, zowel 
tijdens het inspraakproces voor het opmaken van het WMP als nadien in antwoorden op hun 
vragen/opmerkingen. Ook de handelaars hebben dezelfde mogelijkheden gekregen. Ik heb ook zelf 
een overleg met hen gehad.

Hun verzuchtingen werden en worden mee afgewogen in de doelstellingen van het WMP, die een 
betere leef kwaliteit voor ogen heeft voor de beide wijken. Dat gaat naast de handelaars over alle 
bewoners, de scholen en de vele verenigingen. 

Wij hebben een evenwicht dat rekening houdt met al deze bekommernissen gezocht. Ik krijg 
trouwens ook signalen van mensen die teleurgesteld zijn over mogelijke vertragingen van de 
invoering van het WMP.

Maar dus na uitspraak van de rechter, vatten we, als dat kan, de voorbereidingen terug aan. De Stad 
Gent zal de hinder van de voorbereidende werken zoveel mogelijk beperken en enkel de 
noodzakelijke ingrepen in functie van verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid uitvoeren. Een 
beetje zoals we ook hebben gewerkt vor het circulatieplan in 2017. Alle verkeer op de brug, inclusief 
de bussen van De Lijn, zal tijdens deze voorbereidende werken in beide richtingen mogelijk blijven. 
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We gaan dus aan de slag met tijdelijke ingrepen die geen volledige inname van de straat nodig 
hebben. Wanneer de werken aan de Dampoort afgerond zijn, wordt de voorlopige inrichting aan 
Gentbruggebrug definitief en kwaliteitsvoller aangelegd. 

Wij houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de werken aan de Dampoort. Tegelijkertijd hebben 
wij op het vlak van infrastructuur in Sint-Amandsberg, Gentbrugge en Ledeberg heel wat projecten 
te doen. En die zijn ook belangrijk. De Dampoort is een werf die lang duurt en te kampen heeft met 
vertragingen. Die hebben een overlap met de werken aan Gentbruggebrug. 

De Gentbruggebrug is trouwens niet de hoofdoorzaak van de verkeersmoeilijkheden aan de 
Dampoort. Ik geef enkele voorbeelden:

• 15 november 2022: Gentbrugge brug is open, zware files aan de Dampoort. 
• 13 December 2022: Gentbrugge brug is open, file van aan de afrit van R4 tot aan de 

Dampoort. 
• Dinsdag 10 januari: begin werken, maar vrij beperkte files.
• Woensdag 11 januari idem.
• Donderdag 12 januari was een zware regendag met zware files. In heel Vlaanderen waren er 

files. In Gent waren er een aantal files, Antwerpen stond helemaal dicht. Brussel idem.
• Vrijdag 13 januari: was Gentbruggebrug ook dicht en er waren er amper files. 
• Zaterdag 14 januari was Gentbruggebrug al open en waren er wel files.

Het zal niet geholpen hebben, maar het is niet de hoofdoorzaak.

Met de mobiliteitsplannen willen we de leef kwaliteit in deze woonwijken verbeteren en dat is onze 
prioriteit. Die leef kwaliteit.

Wat betreft de vragen over de signalisatie. Het signalisatieplan voor de werf is uitgevoerd zoals het 
was voorbereid. Dat is ook gecontroleerd en was op het moment van de controle in orde. 

Er is nu een periode van ‘rust’. Die gaan we gebruiken om bijkomend te informeren, o.a. over de 
misverstanden over de ‘knip’ van Gentbrugge brug die er niet is in het wijkmobiliteitsplan.

Wat de vragen over de onderbreking van lijn 3 en 6 betreft. Deze zijn nu eigenlijk zonder voorwerp 
want de bussen rijden terug hun normale route. Ik geef nog mee dat hier uiteraard overleg is 
geweest met De Lijn. Daar heeft de stad aangegeven dat de impact van niet-bediening op de 
reizigers te groot is, en dat de afstanden tot alternatieve lijnen en haltes te groot is. Er zijn 
verschillende alternatieven bekeken, maar geen van de alternatieven was technisch (vb 
bochtstralen) of operationeel haalbaar.

We kregen van de reizigersbond een alternatief voorstel, maar dit was eigenlijk al zonder voorwerp 
aangezien de bussen toen al terug hun normale route reden.
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2023_MV_00018 - MONDELINGE VRAAG - WINTERFEESTEN

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Bossuyt Anneleen (N-VA)

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP) - vergadering van maandag 16 januari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Op 31 december 2022 liepen de winterfeesten in Gent ten einde voor dit seizoen. Vele handelaars 
vonden dit jammer en ook gezinnen dropen teleurgesteld af toen ze zagen dat de Winterfeesten niet 
meer open gingen.  Ook de komende 2 jaar zal 31 december de laatste dag zijn van de 
winterfeesten. 

Vraag

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld:

• Hoe evalueert de schepen de voorbije winterfeesten?
• Hoe evalueert de schepen de vroege sluiting? Zou het niet beter zijn om de duur van de 

winterfeesten af te stemmen op het einde van de kerstvakantie ipv het einde van het jaar?
• Vele gezinnen leken verrast dat de winterfeesten al gedaan waren. Een suggestie om de 

einddatum in de verf te zetten en er een positieve ervaring van te maken kunnen we vinden 
in Antwerpen. Daar deelt de stad op de laatste middag van de winterfeesten jetons uit 
waarmee men een consumptie aan een chalet kan krijgen of nog een schaatsbeurt of ritje op 
het reuzenrad kan maken. Is de schepen dergelijk initiatief genegen?
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ANTWOORD

De evaluatie van de afgelopen editie, samen met de verschillende diensten, staat op de planning. 
Maar persoonlijk ben ik zeer blij dat we het feestjaar in Gent op een normale manier hebben kunnen 
afsluiten. We zijn 2022 gestart met de handrem op, maar we hebben kunnen eindigen zoals we dat 
gewoon zijn. Laat ons hopen dat we in 2023 alles mogen organiseren dat we willen organiseren. 
Vooral de aantrekking van de rolschaatspiste blijft mij bij.

Langer openhouden om meer bezoekers te trekken, lijkt niet nodig. De exacte cijfers staan nog niet 
op punt, maar het was een editie met minstens evenveel en misschien meer bezoekers dan de 
laatste 'lange' editie. Dat betekent dan ook dat de inkomsten op die 4 weekends en 3 weken 
gelijkaardig kunnen zijn. Iets wat we in 2018 ook al konden vaststellen toen verschillende uitbaters 
aangaven dat de inkomsten na 3 weken al goed meevielen en dat ze graag de week na nieuwjaar 
geschrapt zien. 

Ze herhaalden die boodschap in 2019, ondersteund door de organisator van de Winterfeesten. De 
toon was toen duidelijk: na 31/12 geen sfeer, minder omzet en geen volk op de schaatspiste. 
Vandaar dat in 2019 in het bestuursakkoord het inkorten van de Winterfeesten werd opgenomen. 
Deze keuze komt er vooral om de balans tussen de leefbaarheid en de levendigheid te garanderen, 
een oefening die we bij alle grote evenementen moeten maken.

Vergeet niet dat het centrum van de stad niet alleen tijdens de Winterfeesten zelf, maar ook tijdens 
op- en afbouw van de Winterfeesten behoorlijk wat hinder te verwerken krijgt. Dit jaar startte de 
opbouw op 24/11 en duurde de afbouw tot 6 januari. Dat betekent dat de totale impact van de 
Gentse Winterfeesten op het centrum 44 dagen is. 

U suggereert verder om de einddatum meer in de verf te zetten. Die datum werd uiteraard in alle 
communicatie opgenomen, vanuit de stad en vanuit de organisatie. Nieuwe gewoontes hebben altijd 
wel wat tijd nodig om in te slijten. En natuurlijk heeft de bijzondere periode van corona ook niet 
geholpen. Het einde van de Winterfeesten op het einde van het jaar, lijken me dan ook symbolisch 
een mooi gegeven. We sluiten het feestjaar van Gent af met een knal. Letterlijk want die avond staat 
ook het vuurwerk georganiseerd door de stad op de planning. Een diervriendelijke knal, gelukkig! 

Wij kiezen er dan ook voor om enkele weken later voor een Nieuwjaarsdrink te gaan om de 
Gentenaars uit te nodigen. Eén duidelijk moment van samenzijn is daarvoor meer geschikt, dan 
gespreid op de Winterfeesten.

Conclusie: de formele evaluatie volgt, maar we zijn in het algemeen tevreden over het verloop van 
de Gentse Winterfeesten, de keuze voor een rolschaatspiste i.p.v. schaatspiste in deze uitzonderlijke 
warme dagen, de samenwerking met de organisatoren en het evenwicht dat er nu is om de 
levendigheid en de impact van de winterfeesten te bewaken. De 31e is een mooi moment om de 
Winterfeesten af te ronden.
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2023_MV_00019 - MONDELINGE VRAAG - WZC ZUIDERLICHT

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Persyn Caroline (Vlaams Belang)

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP) - vergadering van woensdag 18 januari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Het WZC Zuiderlicht in Mariakerke is blijkbaar een bijzondere plek om te wonen en te werken. De 
directie kreeg immers een vrijgeleide om in te zetten op kwaliteit van de bewoners. Hier wordt het 
werk gedaan dat past en nodig is voor de bewoner. Die komt met zijn wensen, krachten en zorg op 
de eerste plaats. Al de rest is bijkomstig. Zo krijgen de bewoners de nodige inspraak m.b.t. het 
invullen van hun activiteiten en vrije tijd. Wie als bewoner bijvoorbeeld graag uitslaapt, doet dat. Zo 
kan je ook het tijdstip kiezen waarop je wenst te eten. Daarnaast wordt aan alle bewoners 
individueel of in kleine groep gevraagd hoe ze hun vrije tijd en activiteiten wensen in te vullen. Alles 
is mogelijk: een dagje naar zee, het bijwonen van een optreden en dies meer.

In heel wat woonzorgcentra is er een groot tekort aan personeel. Zo niet in het WZC Zuiderlicht. 
Daar bestaat zelfs een wachtlijst van 10 personen die daar heel graag aan de slag willen gaan. Het is 
dus duidelijk dat niet alleen de bewoners enthousiast zijn. 

Vraag

Waarom wordt dit systeem niet geïmplementeerd in  de andere woonzorgcentra?

Vindt er overleg plaats met de andere woonzorgcentra om dit systeem deze manier van werken te 
bespreken en te evalueren?

Hoe kan er voor gezorgd worden dat op termijn in alle woonzorgcentra een aangepast beleid kan 
gevoerd worden waar zowel het personeel als de bewoners zich beter bij voelen?

ANTWOORD

Al onze 5 WZC’s hebben als prioriteit in te zetten op kwaliteit en doen dit elke dag opnieuw, 
Zuiderlicht is hier geen uitzondering op. Elk WZC doet dit vanuit hun eigen identiteit en DNA.  

Ik ben fier op onze vijf eigen stedelijke WZC’s, hoe deze zijn uitgebouwd tot de thuis van zovele 
senioren en waar de personeelsleden elke dag weer het beste van zichzelf blijven geven. 

En uiteraard is er zeer regelmatig overleg om van elkaar te leren en samen te zoeken naar 
gemeenschappelijke oplossingen. 

Dit gebeurt op verschillende niveaus. Dus niet enkel tussen de directies maar ook op niveau van 
zorgcoördinatoren of hoofdadministratief medewerkers. 
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En niet enkel binnen onze eigen vijf WZC’s maar ook met andere Gentse WZC’s en ook op Vlaams 
niveau. 

Een sterk uitgewerkt netwerk en overlegsysteem als je het mij vraagt. 

En het blijft uiteraard niet bij praten en uitwisselen alleen. Ook heel wat goede ideeën worden 
uitgetest en geïmplementeerd en ook wij zijn een inspiratiebron voor anderen. 

En zo proberen we al onze WZC’s continu te innoveren en in te spelen op de noden van de 
bewoners. 

Ik denk hierbij aan het project mond- en tandhygiëne dat al jaren loopt, het koppelen van bewoners 
aan elkaar aan de hand van een tool op basis van hun hobby’s/interesses/.. of onze 
dementievriendelijke fietsroutes. 

Alle WZC’s proberen ook al dan niet individuele uitstappen op maat uit te werken zoals uitstappen 
naar KAA Gent, verschillende musea, het mee bouwen van een eigen praalwagen voor Carnaval 
Ledeberg… en zo kan ik nog wel een tijdje verder gaan. 

Door de buitenwereld naar binnen te brengen in de vorm van samenwerking met scholen, musea en 
theater proberen we ook attractief te zijn voor bewoners maar zeker ook de job in een WZC 
aantrekkelijker te maken.

Want elk WZC beseft, zeker in een tijd van een krappe arbeidsmarkt, ten volle dat personeelsleden 
enorm waardevol zijn en zetten dan ook zoveel mogelijk in op de ondersteuning van de huidige 
medewerkers in hun zware job.  

Daarnaast worden er in samenwerking met HR jobdagen georganiseerd om nieuwe medewerkers 
aan te trekken. Ook onze constructieve samenwerking met scholen is een vijver voor nieuwe 
medewerkers.  

En we voeren ook intern een aangepast beleid binnen onze WZC’s als het gaat over personeel. 

Zo worden er in de WZC’s ook een aantal stappen gezet op vlak van organisatiestructuur die in lijn 
liggen met de IAO principes* (Innovatieve Arbeids Organisatie). 

In onze bestaande WZC’s implementeren we die stap per stap om de organisatie en de kwaliteit van 
de dienstverlening niet te ontwrichten.  

We moeten in deze trajecten en in de vergelijking met de collega’s wel rekening houden met het feit 
dat Zuiderlicht in een unieke situatie was om een werking uit te bouwen die gestoeld is op de IAO-
principes.  

Het ging toen om een nieuw huis met allemaal nieuwe bewoners en nieuwe medewerkers. 

En ook bij de bouw was al rekening gehouden met kleinere afdelingen dan in de andere 4 WZC 
waardoor alle basisprincipes gelijktijdig en volledig uitgerold konden worden in Zuiderlicht.  

De conclusie op uw vraag, mevrouw Persyn, is dat al onze vijf WZC’s  

“goe bezig” zijn. 

Zowel naar kwaliteit van de zorg en omkadering van onze bewoners als naar inzetten op een 
 innovatieve en aantrekkelijke werkplek. En ze doen dit elk met hun eigen identiteit en 
mogelijkheden en op hun eigen tempo. 

p   50  van  209



p   51  van  209



2023_MV_00020 - MONDELINGE VRAAG - 1.100 GENTSE STUDENTEN ONTVANGEN EEN LEEFLOON

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Persyn Caroline (Vlaams Belang)

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP) - vergadering van woensdag 18 januari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Meer en meer studenten en jongeren krijgen het moeilijker hebben om de eindjes aan elkaar te 
knopen. Nog nooit waren er in Gent zoveel studenten met een leefloon. Schepen Coddens stelt dat 
dit pijnlijke  cijfers zijn, maar ook het resultaat van een bewust beleid. "We willen iedereen kansen 
bieden. Dat  zorgt er ook voor dat deze jongeren minder kans hebben om later bij het OCMW te 
moeten aankloppen. Het gaat daarom niet alleen om een leefloon, maar ook om een aantal plichten 
die verbonden zijn aan dat leefloon”. "Alle studenten met een leefloon krijgen een maatschappelijk 
werker toegewezen die hen begeleidt. Daarnaast wordt er ook verwacht dat zij minstens 22 dagen 
per jaar aan de slag gaan. Zij moeten ook studievoortgang boeken en, uiteraard, naar de les gaan". 

Ik kan dat enkel maar toejuichen want zo krijgen studenten die met een minder begoede thuis ook 
de nodige kansen op een betere toekomst.

Graag wil ik eventjes terugkomen op die 22 dagen werken. 

Vraag

Studenten moeten tijdens het steunjaar minstens 22 dagen werken. Voor welke job kiezen de 
meeste studenten? 

De zorgsector kreunt onder een tekort aan personeel. Bestaat de mogelijkheid dat de 
maatschappelijk werker die de student begeleidt deze sensibiliseert om voor een job in de 
zorgsector te kiezen? Kunnen de studenten tijdens deze 22 dagen bijvoorbeeld niet één dag 
meedraaien  in een woonzorgcentrum, dagopvang of ziekenhuis? Op die manier krijgen zij een 
realistisch beeld van die job waar ze  in eerste instantie misschien weigerachtig tegenover stonden.

Is er al een initiatief in die richting? Zo ja, zijn er cijfers van het aantal studenten die hiervoor 
gekozen hebben?

ANTWOORD
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Wij zijn als stad heel fier op de jarenlange inzet op het ondersteunen van studenten binnen ons 
OCMW. 

Zoals al gezegd is een opleiding en diploma een goede start in het leven. Een investering die echt 
noodzakelijk is om iedereen dezelfde kansen te geven. Financiële drempels mogen geen 
belemmering zijn als het gaat over het behalen van een diploma en kansen naar de toekomst. 

In Gent hebben we momenteel om en bij de 1.100 studenten die terug kunnen vallen op 
ondersteuning van het OCMW. 

Maar zoals aangehaald zijn er ook wel enkele verwachtingen die hieraan gekoppeld zijn. 

Eerst en vooral een goede inzet tijdens de opleiding, aanwezigheid in de lessen en deelname aan de 
examens. Om dit op te volgen heeft elke student een maatschappelijk werker. Niet enkel om deze 
“controle” uit te voeren maar in de eerste plaats ook om de student te ondersteunen op andere 
levensdomeinen. 

Daarnaast verwachten we ook van de studenten dat ze ten minste 22 dagen per schooljaar 
studentenarbeid uitoefenen.

We ondersteunen hen hier ook in: 

1. De voorwaarde wordt opgenomen in het GPMI dat de rechten en plichten van de student en 
het OCMW onderling vastlegt. Dit gebeurt steeds aan de hand van een gesprek en door het 
overlopen van de afspraken. 

2. In november krijgen alle studenten een brief toegestuurd met de mogelijkheden die er zijn in 
hun zoektocht naar een studente job. Hierin worden ook de mogelijkheden bij de Stad Gent 
weergegeven. Studenten kunnen dus ook solliciteren voor jobs binnen de zorg bij onze eigen 
organisatie. 

3. In juni wordt er een nieuwe brief gestuurd met de nodige info en documenten die worden 
opgevraagd. 

4. Daarnaast hebben we ook de brochure ‘Student en op zoek naar studente job’ die helpt om 
de studerende cliënt optimaal te informeren over studentenarbeid. 

De maatschappelijk werker geeft deze brochure mee met iedere student die (equivalent) leefloon 
geniet. De brochure informeert de student over rechten en plichten, gevolgen als de afspraken niet 
nageleefd worden en tips om een studente job te vinden. 

1. De maatschappelijk werker van de student informeert en ondersteunt de student ook verder 
in hun zoektocht naar een studente job.

We registreren wel OF de student een studente job heeft uitgevoerd maar niet WAAR de student 
studentenarbeid verricht. Studenten kunnen namelijk in heel veel sectoren terecht. 

De leefloonstudenten in de zorgsector kunnen vaak terecht in een ziekenhuis of woonzorgcentrum 
voor studentenarbeid.  

Eén dag meedraaien in een woonzorgcentrum, dagopvang of ziekenhuis is niet evident en vergt 
specifieke competenties en zal eerder uit interesse of op vrijwillige basis moeten gebeuren. Het zal 
ook afhangen van de bereidheid van die instanties om hierin te investeren (begeleiding, verzekering, 
al dan niet betalend,…). 

Wij leggen vooral de focus op een duurzame tewerkstelling als student, aansluitend op de 
competenties en interessegebieden van de leefloonstudenten.
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2023_MV_00021 - MONDELINGE VRAAG - PARKEERBEUGELS OP VOORBEHOUDEN 
PARKEERPLAATSEN DEELAUTO’S

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Vanden Eynden Nicolas (Open Vld)

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO) - vergadering van dinsdag 17 januari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Steeds meer Gentenaars sluiten zich aan bij een autodeelorganisatie om te voorzien in hun 
mobiliteitsbehoeften. Dat betekent uiteraard dat het aanbod deze toegenomen vraag moet volgen 
en er ook voldoende infrastructuur voorzien moet worden. Gent is op dit vlak al de beste leerling 
van de klas met 3,51 deelwagens per 1.000 inwoners en een uitgewerkte visie in het Autodeelplan 
Gent 2025.

Het overgrote deel van de autodeelorganisaties actief in Gent werkt met roundtrip station-based 
deelwagens. Dat betekent dat het aangeboden voertuig een vaste standplaats heeft en hiervoor dus 
een voorbehouden parkeerplaats nodig is. Als het om elektrische voertuigen gaat, zijn deze 
voorbehouden plaatsen uitgerust met een laadpaal.

Steeds vaker worden deze voorbehouden parkeerplaatsen echter geconfronteerd met 
foutparkeerders, waardoor gebruikers van de deelwagen in kwestie deze niet vlot op de 
afgesproken plaats kunnen terugbrengen en het ter beschikking stellen aan de volgende gebruiker 
verstoord wordt. Voor elektrische voertuigen is deze impact nog groter omdat deze voertuigen 
daardoor ook geen toegang krijgen tot de laadpaal.

In het Autodeelplan Gent 2025 lezen we letterlijk: “Tegelijk blijven we erover waken dat de 
voorbehouden parkeerplaatsen maximaal beschikbaar zijn door gerichte controle en optimale 
herkenbaarheid van de autodeelplaatsen.” Maar in de praktijk blijkt dit toch niet zo evident te zijn. 
Sommige voorbehouden parkeerplaatsen werden om die reden dan ook al noodgedwongen 
uitgerust met parkeerbeugels.

Vraag

1. Kunt u bevestigen dat foutparkeerders inderdaad een groter wordend probleem zijn op de 
voorbehouden parkeerplaatsen voor deelauto’s?

2. Zijn er infrastructurele ingrepen mogelijk om dit tegen te gaan?
3. Zijn er vanuit beleidsmatig oogpunt bezwaren voor het veralgemeend voorzien van 

parkeerbeugels op deze voorbehouden parkeerplaatsen door de autodeelorganisaties zelf?
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ANTWOORD

Momenteel beschikken we in stad Gent niet over betrouwbare data, die kunnen bevestigen of 
ontkrachten dat voorbehouden parkeerplaatsen voor deelauto’s in toenemende mate foutief 
worden gebruikt.

De handhaving van oneigenlijk gebruik op autodeelplaatsen gebeurt op basis van het 
retributiereglement. Het betreft immers een gedepenaliseerde overtreding. Bij parkeerplaatsen voor 
elektrisch autodelen, is de handhaving een complexer verhaal en gebeurt niet enkel op basis van het 
retributiereglement.
Maar ook in deze situatie beschik ik niet over cijfers over het eigenlijk/oneigenlijk gebruik van de 
voor autodelen voorbehouden plaatsen.
 De enige indicator zijn eventuele signalen van de autodeel-aanbieders zelf. Ook op basis daarvan 
kan ik niet bevestigen dat het oneigenlijk gebruik een structureel probleem vormt.

Met betrekking tot structurele maatregelen, vroeg ik het Mobiliteitsbedrijf te onderzoeken hoe bij 
foutparkeren op autodeelplaatsen beter kan worden gehandhaafd. Zo overweegt stad Gent in 2024 
een proefproject met parkeersensoren op te starten. Hierbij zal een sensor vaststellen of een shop & 
go parkeerplaats bezet is. De uitdaging bij specifiek autodeelplaatsen is echter het identificeren van 
een auto als deelwagen. Hiervoor moet elke vergunde deelwagen in Gent uitgerust zijn met een 
bluetooth dongle. Vervolgens moeten we elke voorbehouden parkeerplaats voor autodelen 
uitrusten met een parkeersensor. Dit houdt wel een significante investering in die ook door de 
vergunde autodeelaanbieders zal worden gedragen. Om voldoende impact te bereiken, is wellicht 
ook de inzet van personeel noodzakelijk. Voorlopig zijn er - behalve een proefproject in Leuven- geen 
praktijkvoorbeelden van een integrale toepassing van dit concept in stedelijke context gekend. Op 
basis van de resultaten van het genoemde proefproject kan het mobiliteitsbedrijf verder in overleg 
gaan met de autodeelsector over een eventuele toepassing voor voorbehouden autodeelplekken.

Het voorzien van parkeerbeugels op deze voorbehouden parkeerplaatsen is evenwel niet evident. 
Een privatieve inname van de openbare weg of het openbare domein is op basis van het stedelijke 
“politiereglement op de privatieve inname van de openbare weg of het openbaar domein” 
verboden. Een vergunning aanvragen is wel mogelijk via een aanvraag voor een andere tijdelijke of 
permanente constructie op het openbaar domein.

Het is wel belangrijk om mee te geven, dat vanuit beleidsmatig oogpunt het plaatsen van een 
parkeerbeugel aan een voorbehouden elektrische autodeelplaats niet wenselijk is. Immers, dit leidt 
tot een weinig efficiënt en niet optimaal gebruik van de beperkt beschikbare 
laadinfrastructuur. Bovendien kunnen deze parkeerbeugels (op openbaar domein) een obstakel 
vormen. Dit houdt dus reële risico’s in voor Stad Gent als wegbeheerder, die aansprakelijk is voor 
eventuele ongevallen.

Daarnaast leert de praktijkervaring dat parkeerbeugels geen 'sluitende oplossing' zijn. Vaak vergeten 
autodeelgebruikers om de beugel bij het verlaten van de parkeerplaats omhoog te zetten. In andere 
gevallen is het gebruik van de parkeerbeugel niet mogelijk omwille van schade veroorzaakt door 
aanrijdingen of vandalisme. 
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2023_MV_00022 - MONDELINGE VRAAG - TOETERPROTEST

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Bossuyt Anneleen (N-VA)

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB) - vergadering van maandag 23 januari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

/

Vraag

Sinds de snelheidsbeperking voor vrachtverkeer op het viaduct van kracht gegaan is eind december 
wordt de buurt ‘s nachts wakker gehouden door protesterende truckers. In de krant konden we op 
10 januari lezen dat er die week nog een overleg zou plaatsvinden tussen de federale wegpolitie, 
Stad Gent en de Vlaamse Overheid. 

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld:

• Wie was aanwezig op dit overleg en wat waren de voornaamste bevindingen?
• Welke opties worden momenteel overwogen om het probleem op te lossen?

ANTWOORD

Sinds de invoering van de snelheidsbeperking voor het zwaar vervoer op 20 december 2022 wordt 
de buurt rondom het viaduct geteisterd door toeterende camionchauffeurs. Dagelijks krijg ik mails 
met hulpkreten van omwonenden die, al dagen aan een stuk, te maken krijgen met onderbroken 
nachten.  

Deze maatregel is er niet zomaar gekomen. Het is één van de maatregelen die passen in een reeks 
van ingrepen die worden doorgevoerd om de geluidsoverlast voor de omgeving, die het verkeer op 
de viaduct veroorzaakt, tot een minimum te beperken. Er werden al aanpassingen uitgevoerd aan 
het viaduct zoals betere geluidsschermen en stillere voegen, maar de geluidsoverlast van 
voornamelijk vrachtwagens bleef aanhouden. 

Daarom dat de Stad, samen met de drijvende krachten achter vzw Viadukkaduk, vragende partij was 
voor een snelheidsverlaging van 70km/u voor zwaar vervoer. 

Het is minister Peeters dan die, op advies van het Agentschap Wegen en Verkeer en de Federale 
Politie, beslist heeft om over te gaan tot een selectieve snelheidsverlaging op het viaduct van 
Gentbrugge. 

Een snelheidsverlaging heeft impact op het omgevingsgeluid. Zoals geweten het zijn de 
vrachtwagens die het meeste geluid produceren bij het overrijden van het viaduct. Verschillende 
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scenario’s werden bekeken en adviezen werden ingewonnen bij zowel de Federale wegpolitie als het 
Agentschap Wegen en Verkeer.  

Deze adviezen zijn éénduidig; een algemene snelheidsverlaging tot 70km/u - voor alle verkeer - heeft 
een aanzienlijke impact, op zowel verkeersveiligheid als op de doorstroming, en is dus geen optie. 
Het andere scenario, de snelheid voor vrachtwagens verlagen, zou enkel op piekmomenten een 
impact hebben op de doorstroming. Dit scenario laat dan ook toe om meer evenwicht te brengen 
tussen doorstroming en verkeersleefbaarheid.  

Op basis van deze elementen werd dan ook voor een snelheidsbeperking voor zwaar verkeer 
gekozen. 

Wat nu betreft het aanhoudende getoeter van vrachtwagenchauffeurs.  

Wij hebben als stad onmiddellijk gehandeld. We hebben, samen met de vzw Viadukkaduk, een open 
brief geschreven naar de vakbonden en de transportfederaties met de vraag om hun leden aan te 
sporen om hun actie te stoppen. Voor een goed begrip de actie waarover we spreken, is niet 
opgezet vanuit de vakbonden, maar is geïnitieerd vanuit een Facebookgroep waar individuen tot een 
protestactie hebben opgeroepen. Maar we hebben de vakbonden dus ook mee aangeschreven om 
de problematiek mee onder de aandacht te brengen bij hun leden.  

Verder namen we contact met de Federale Wegpolitie omdat het viaduct van Gentbrugge op de E17 
behoort tot hun prioritair actieterrein. Zij hebben op ons vraag onmiddellijk actie ondernomen door 
het viaduct op te nemen in het patrouilleschema van de avond- en nachtploegen. Ze trachten hierbij 
truckchauffeurs op heterdaad te betrappen bij het toeteren over het viaduct en monitoren de 
meldingen. De patrouilles gebeuren zowel met gestripte voertuigen als met anonieme voertuigen en 
moeten een verder ontradend effect hebben.  

Op vrijdag 13 januari brachten we vanuit de stad  het Agentschap Wegen en Verkeer, de Federale 
Politie, Transport en Logistiek Vlaanderen, koepelorganisatie Febetra en de vakbond BTB-ABVV rond 
de tafel. Er werden een aantal bezorgdheden van de sector besproken en er zijn afspraken gemaakt 
om beter samen te werken. Wij hebben de sector goed aangehoord.  Met betrekking tot de 
snelheidsverlaging werden er afspraken gemaakt op vlak van monitoring en metingen.  

Eind maart komen de partners opnieuw samen om de eerste resultaten te evalueren. Alle 
betrokkenen riepen in een gezamenlijke perstekst nogmaals op tot het stoppen met claxonneren en 
de verdere evaluaties af te wachten. 

Ik veroordeel dat getoeter heel sterk. Het is zinloos, het is asociaal en houdt mensen nu al weken uit 
hun slaap. Mensen die moeten gaan werken, studenten die examens hebben, kinderen die de slaap 
niet kunnen vatten, dit weegt enorm op de fysieke en mentale gezondheid van die mensen. Ik heb 
trouwens al verschillende berichten gekregen van truckers die de actie veroordelen, die beschaamd 
zijn voor het gedrag van hun collega’s. Hou daar dus mee op, het is alleen maar slecht voor het 
imago van de truckers.  

Hun signaal is gehoord, het is nu meer dan genoeg geweest, we zijn in overleg met de federaties en 
de vakbonden, in het voorjaar volgt een eerste evaluatie door het Agentschap Wegen en Verkeer, 
het Verkeerscentrum en de Federale Politie. 
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2023_MV_00023 - MONDELINGE VRAAG - GEBRUIK ANPR-CAMERA’S PARKEERGARAGES VOOR 
LEZ-HANDHAVING

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Peeters Christophe (Open Vld)

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO) - vergadering van dinsdag 17 januari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Schepen van Milieu Tine Heyse kondigde aan dat de ANPR-camera’s in de parkeergarages beheerd 
door het Gentse Mobiliteitsbedrijf binnenkort ook zullen ingezet worden voor de handhaving van de 
LEZ. 

Dit is een uitloper van een proefproject waarbij “LEZlie” – de verplaatsbare LEZ-camera – opgesteld 
werd aan de in- of uitrit van Gentse parkeergarages. Op die manier konden voertuigen 
geïdentificeerd worden die die niet aan de normen voldoen, maar de LEZ toch binnengereden waren 
langs kleinere straten die niet uitgerust zijn met 1 van de 15 vaste LEZ-camera’s.

Er zou zelfs al 50.000 EUR uitgetrokken zijn om de nodige hardware- en software-aanpassingen uit te 
voeren om de bestaande ANPR-camera’s aan de in- en uitritten van de parkeergarages toe te voegen 
aan het LEZ-handhavingsnetwerk.

Nochtans zijn die ANPR-camera’s in de parkeergarages er specifiek gekomen in functie van 
gebruiksgemak, vlottere doorstroming en bijvoorbeeld digitalisering van abonnementen. Het gebruik 
van camera’s en zeker als daar het opvragen van persoonlijke gegevens van de eigenaar van een 
voertuig op basis van het kenteken aan gekoppeld is, is bovendien – terecht – onderworpen aan 
strenge privacyregels.

Vraag

1. Werd het toevoegen van de ANPR-camera’s in de parkeergarages aan het LEZ-
handhavingsnetwerk juridisch onderbouwd?

2. Op basis van welke juridische grondslag zal het Mobiliteitsbedrijf als beheerder van de 
parkeergarages de persoonsgegevens van gebruikers van de parkeergarages kunnen vrijgeven 
in functie van LEZ-handhaving?
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ANTWOORD

Wat betreft de LEZ-reglementering is het zo dat er een specifieke bepaling voorzien is die toelaat dat 
er in de volledige zone van de LEZ ANPR-camera’s ingezet kunnen worden in functie van controle van 
de LEZ. Het is daarom logisch om aan te nemen dat ook de ANPR camera’s aan de parkeergarages, 
die onder het beheer van de Stad Gent vallen, door deze regeling gevat zijn.

De mogelijkheid om ANPR camera’s van de parkeergebouwen in te schakelen voor de handhaving 
van LEZ  kwam pas recent op tafel bij het Mobiliteitsbedrijf. Principeel en beleidsmatig nzie ik hier 
hier geen bezwaar. 

Vooraleer dit technisch kan onderzocht en eventueel uitgevoerd worden, zal eerst worden nagegaan 
of dit op een correcte wettelijke basis kan gebeuren. Het juridische onderzoek hiervoor is pas 
opgestart, maar is op vandaag nog niet afgerond. Een aantal zaken met betrekking tot GDPR moeten 
nog verder worden onderzocht. Op vandaag zijn nog geen blokkerende zaken naar boven gekomen, 
maar aangezien onderzoek nog niet is afgerond, is het nog te vroeg om dit effectief zo te bevestigen. 
Wij geven uw opmerkingen door aan de juridische dienst.
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2023_MV_00024 - MONDELINGE VRAAG - OMLEIDINGSALTERNATIEF BUSLIJN 3

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Vandenbroucke Joris (Vooruit)

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO) - vergadering van dinsdag 17 januari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Door de werken aan Gentbruggebrug worden gedurende 3 maanden 9 haltes van de intensief 
gebruikte buslijnen 3 en 6 geschrapt. Voor wie woont in Sint-Amandsberg ten zuiden van de Victor 
Braeckmanlaan of in Oud-Gentbrugge is er geen deftig alternatief. Buslijnen 34/35/36 en 17/18 
rijden veel minder frequent en de haltes liggen voor veel mensen te veraf. 

De chauffeurs van De Lijn legden zelf een alternatief op tafel voor de omleiding : laat één bus op 
twee via de Dendermondsesteenweg naar de stelplaats in Destelbergen rijden en de andere via de 
huidige omleiding langs de R40/Brusselsesteenweg/Land van Rodelaan naar de stelplaats in 
Gentbrugge. Dit zou een groot verschil maken in Sint-Amandsberg. Enkel een stuk van het traject in 
Gentbrugge blijft dan noodgedwongen onbediend. Het is niet duidelijk waarom De Lijn hier geen 
oren naar heeft. 

Daarnaast viel op hoeveel mensen op 9 januari tevergeefs stonden te wachten aan de geschrapte 
haltes, een gevolg van de wederom gebrekkige communicatie van De Lijn : geen communicatie in de 
bussen (affiches, auditieve boodschappen), geen info aan haltes buiten de geïmpacteerde zone. Er is 
ook geen bruikbare verwijzingsinfo, bijv. halte Minneplein (Scheldeoord): affiches in schuilhuisjes 
verwijzen naar 'vervanghalte' Dampoort... terwijl 100 meter verderop, voorbij het spoorviaduct, op 
de Heernislaan R40, de omgeleide bus 3 richting Dampoort-Korenmarkt om de 7,5 minuten rijdt. 
Maar geen info daarover. 

Vraag

- Is er overleg gepleegd met De Lijn over de omleidingen van buslijnen 3 en 6 nav de werken aan 
Gentbrugge-brug? 

- Hoe staat u tegenover het alternatieve voorstel van de chauffeurs om de omleiding van buslijn 3 
beurtelings langs de Dendermondsesteenweg en de R40/Brusselse steenweg te sturen? 

ANTWOORD

Vorige week donderdag, 12 januari, besliste de rechtbank van eerste aanleg om in te gaan op een 
éénzijdig verzoekschrift om de werken aan Gentbruggebrug tijdelijk stil te leggen. Het was een 
éénzijdig verzoekschrift. De tegenpartij, zijnde de stad werd dus niet gehoord. De rechter heeft 
beslist op basis van de stukken van de handelaars. Dit gaat enkel over de werken, niet over het 
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wijkmobiliteitsplan. De rechter heeft beslist om de werken te laten stilleggen. De werf en de 
omleiding werd daarop snel opgeruimd en alle verkeer, inclusief De Lijn, rijdt terug over 
Gentbruggebrug. 

De werken aan Gentbruggebrug werden gestart op 10 januari, om op 3 april het wijkmobiliteitsplan 
in te voeren, zoals eerder gecommuniceerd. Deze werken waren nodig om een kwalitatieve 
permanente inrichting te maken voor voetgangers en fietsers en om voor de bussen van De Lijn een 
betere doorstroming te voorzien. Omwille van deze werken moest de Gentbruggebrug tijdelijk 
onderbroken worden voor alle verkeer. Nogmaals: omwille van de werken moetst de brug TIJDELIJK 
worden onderbroken voor alle verkeer. Enkele handelaars grepen de bijhorende omleidingen aan om 
het éénzijdig verzoekschrift in te dienen. Volgens hun interpretatie – of beter van hun advocaat - zou 
er pas een circulatiewijziging beloofd zijn vanaf 3 april, het moment waarop het WMP zou worden 
ingevoerd. De rechter is hun daarin gevolgd. De communicatie over de geplande werken en de 
daarbijhorende hinder was nochtans duidelijk. Dit was wat werd verklaard door de advocaat van de 
handelaars. Hij deed dit op basis van de stukken die werden ingediend voor de inleidende zitting van 
het kortgeding. De advocaat van de tegenpartij stelt dat op de inleidende zitting werd gesteld dat er 
geen impact zou zijn voor 3 april. Dat is vreemd, wij hebben nochthand een duidelijke bewonersbrief 
verspreid in december over de werken en de daarbijhorende omleiding. Ik was zelf niet aanwezig, 
maar kan enkel zeggen wat de lijnen waren. 1: het wijkmobiltieitsplan wordt ingevoerd vanaf 3 april 
en daar hoort een circulatieimpact bij. 2. Daarvoor moeten werken gebeuren. En bij deze werken is 
er hinder. De werken hebben een bepaalde impact en het wijkmobiliteitsplan ook. Die zijn 
samengebracht. De rechter heeft daar zijn oordeel over geveld. 

Het éénzijdig verzoekschrift kwam erboven op een lopende procedure bij de Raad van State, een 
procedure waarbij de vernietiging is gevraagd en niet de schorsing, en een lopende procedure in kort 
geding waarbij het wijkmobiliteitsplan wordt geviseerd. Deze 3 procedures zijn aangespannen door 
dezelfde groep van vijf handelaars uit Gent en Destelbergen. 

De Stad Gent heeft beslist geen beroep aan te tekenen tegen het éénzijdig verzoekschrift. Dit zou de 
geplande invoering van het wijkmobiliteitsplan enkel vertragen. Uiteraard is de stad wel betrokken 
partij in de twee andere procedures. De stad wacht nu de uitspraak van het kortgeding, i.e. de 
uitspraak ten gronde, af. We verwachten deze uitspraak midden maart. Ondertussen krijgen we een 
periode van rust rond de werken en de invoering van het wijkmobiliteitsplan. 

De voorbereidingen voor de invoering van het wijkmobiliteitsplan worden pas opgestart na de 
uitspraak van de rechter. Als deze dat toelaat. Dat betekent dat de invoering van het 
wijkmobiliteitsplan ook opschuift. Deze was oorspronkelijk voorzien voor 3 april, het begin van de 
Paasvakantie en een verkeersluwe periode. De eerstvolgende verkeersluwe periode is de grote 
vakantie. We kijken dus naar die verkeersluwe periode in de zomer om het wijkmobiliteitsplan in te 
voeren.

Het wijkmobiliteitsplan is goedgekeurd door de gemeenteraad in november 2021, na een breed 
inspraaktraject. Dit is al begonnen in 2019. Het bestuur en de administratie zullen dit 
wijkmobiliteitsplan uitvoeren zoals dit werd aangenomen. Er zit trouwens in het wijkmobiliteitsplan 
geen knip op Gentbruggebrug. Alle verkeer zal er in beide richtingen nog over kunnen. Een scenario 
met afsluiten van Gentbruggebrug voor gemotoriseerd verkeer werd niet weerhouden door het 
stadsbestuur. Andere circulatiemaatregelen zullen ervoor zorgen dat sluipverkeer doorheen de wijk 
wordt ontmoedigd.

Net zoals vele andere betrokkenen, zijn handelaars al verschillende malen gehoord geweest, zowel 
tijdens het inspraakproces voor het opmaken van het WMP als nadien in antwoorden op hun 
vragen/opmerkingen. Ook de handelaars hebben dezelfde mogelijkheden gekregen. Ik heb ook zelf 
een overleg met hen gehad.
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Hun verzuchtingen werden en worden mee afgewogen in de doelstellingen van het WMP, die een 
betere leef kwaliteit voor ogen heeft voor de beide wijken. Dat gaat naast de handelaars over alle 
bewoners, de scholen en de vele verenigingen. 

Wij hebben een evenwicht dat rekening houdt met al deze bekommernissen gezocht. Ik krijg 
trouwens ook signalen van mensen die teleurgesteld zijn over mogelijke vertragingen van de 
invoering van het WMP.

Maar dus na uitspraak van de rechter, vatten we, als dat kan, de voorbereidingen terug aan. De Stad 
Gent zal de hinder van de voorbereidende werken zoveel mogelijk beperken en enkel de 
noodzakelijke ingrepen in functie van verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid uitvoeren. Een 
beetje zoals we ook hebben gewerkt vor het circulatieplan in 2017. Alle verkeer op de brug, inclusief 
de bussen van De Lijn, zal tijdens deze voorbereidende werken in beide richtingen mogelijk blijven. 
We gaan dus aan de slag met tijdelijke ingrepen die geen volledige inname van de straat nodig 
hebben. Wanneer de werken aan de Dampoort afgerond zijn, wordt de voorlopige inrichting aan 
Gentbruggebrug definitief en kwaliteitsvoller aangelegd. 

Wij houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de werken aan de Dampoort. Tegelijkertijd hebben 
wij op het vlak van infrastructuur in Sint-Amandsberg, Gentbrugge en Ledeberg heel wat projecten 
te doen. En die zijn ook belangrijk. De Dampoort is een werf die lang duurt en te kampen heeft met 
vertragingen. Die hebben een overlap met de werken aan Gentbruggebrug. 

De Gentbruggebrug is trouwens niet de hoofdoorzaak van de verkeersmoeilijkheden aan de 
Dampoort. Ik geef enkele voorbeelden:

• 15 november 2022: Gentbrugge brug is open, zware files aan de Dampoort. 
• 13 December 2022: Gentbrugge brug is open, file van aan de afrit van R4 tot aan de 

Dampoort. 
• Dinsdag 10 januari: begin werken, maar vrij beperkte files.
• Woensdag 11 januari idem.
• Donderdag 12 januari was een zware regendag met zware files. In heel Vlaanderen waren er 

files. In Gent waren er een aantal files, Antwerpen stond helemaal dicht. Brussel idem.
• Vrijdag 13 januari: was Gentbruggebrug ook dicht en er waren er amper files. 
• Zaterdag 14 januari was Gentbruggebrug al open en waren er wel files.

Het zal niet geholpen hebben, maar het is niet de hoofdoorzaak.

Met de mobiliteitsplannen willen we de leef kwaliteit in deze woonwijken verbeteren en dat is onze 
prioriteit. Die leef kwaliteit.

Wat betreft de vragen over de signalisatie. Het signalisatieplan voor de werf is uitgevoerd zoals het 
was voorbereid. Dat is ook gecontroleerd en was op het moment van de controle in orde. 

Er is nu een periode van ‘rust’. Die gaan we gebruiken om bijkomend te informeren, o.a. over de 
misverstanden over de ‘knip’ van Gentbrugge brug die er niet is in het wijkmobiliteitsplan.

Wat de vragen over de onderbreking van lijn 3 en 6 betreft. Deze zijn nu eigenlijk zonder voorwerp 
want de bussen rijden terug hun normale route. Ik geef nog mee dat hier uiteraard overleg is 
geweest met De Lijn. Daar heeft de stad aangegeven dat de impact van niet-bediening op de 
reizigers te groot is, en dat de afstanden tot alternatieve lijnen en haltes te groot is. Er zijn 
verschillende alternatieven bekeken, maar geen van de alternatieven was technisch (vb 
bochtstralen) of operationeel haalbaar.

We kregen van de reizigersbond een alternatief voorstel, maar dit was eigenlijk al zonder voorwerp 
aangezien de bussen toen al terug hun normale route reden.
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2023_MV_00025 - MONDELINGE VRAAG - WERKEN DAMPOORTWIJK

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Taeldeman Sven (Vooruit)

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO) - vergadering van dinsdag 17 januari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Op 10 januari 2023 zijn de werken gestart aan Gentbrugge-brug om deze klaar te maken voor de 
invoering van het WMP Dampoort-Gentbrugge op 3/4/23. ‘Je kan geen omelet bakken zonder 
eieren te breken’. Een bewonersbrief eind december bevatte info over die werken, en ook over het 
wijkmobiliteitsplan zelf. Niettemin leidde dit op de ochtend, maar ook de dagen nadien, tot 
verkeerschaos en onbegrip. Beeldvorming bij de bewoners : “geen deftig openbaar vervoer meer, 
geen verbinding met Gentbrugge, werken Dampoort, Forelstraat half afgesloten, … We leven op een 
eiland.”

Vraag

• Ook de Forelstraat is nu gedeeltelijk afgesloten : Op de website van de stad Gent staat te 
lezen ‘om sluipverkeer te vermijden door de wijk tijdens de werken’. Bewoners vragen zich af 
waarom deze maatregel (nu) werd getroffen. De nieuwsbrief bevatte daarover geen info, 
mensen gaan niet spontaan de website van de stad Gent (grondig) opzoeken, er is geen 
signalisatie vanop Dendermondsesteenweg/Heernisplein … 

◦ Mensen vragen of deze maatregel echt nodig is nu (werken Dampoort, Gentbrugge-
brug afgesloten, …)? 

◦ Kan die desgevallend beter gesignaleerd worden vanaf Heernisplein, en kan daarover 
duidelijker gecommuniceerd worden? 

• Hoe zal de ‘filter’ op Heilig Hartplein eruit zien op 3 april, hoe wordt die ingericht, en wanneer 
wordt die geïnstalleerd/ aangelegd? Noch in de nieuwsbrieven, noch op de website staat 
daarover iets (buiten een conceptschets). 

• Signalisatie bij de wegenwerken : kan die nog verbeterd worden aub ?  Welke maatregelen 
zullen extra getroffen worden?

p   65  van  209



ANTWOORD

De circulatie in de Forelstraat werd beperkt in het kader van de werken aan de Gentbruggebrug. Dit 
was nodig om het sluipverkeer te vermijden tijdens de werken aan de brug. 

Wat betreft uw vraag over het Heilig Hartplein.

Het invoeren van de filter en de heraanleg van het Heilig Hartplein zijn twee aparte zaken, die wel 
heel erg met elkaar te maken hebben.

Er komt bij invoering van het wijkmobiliteitsplan inderdaad een filter ter hoogte van het plein. De 
verkeersfilter op het Heilig Hartplein wordt een rij flexibele paaltjes. Zo kunnen de hulpdiensten hier 
in nood steeds door. De filter en de verkeersluwte bieden dan de mogelijkheid om het plein 
kwaliteitsvoller te gaan inrichten. Dat is een traject dat opgestart werd bij dienst stedelijke 
vernieuwing onder bevoegdheid van de burgemeester. Een concrete timing hiervoor is er nog niet.
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2023_MV_00026 - MONDELINGE VRAAG - SPEEDPEDELECS IN EN NAAR GENT

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Taeldeman Sven (Vooruit)

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO) - vergadering van dinsdag 17 januari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Op 24/11/22 werd een sensibiliserende politiecontrole gehouden op het jaagpad langs de Schelde in 
Zwijnaarde : enerzijds zijn er klachten van (andere) fietsers die de hoge snelheden van 
speedpedelecs aankaartten, anderzijds is het verboden om met een speedpedelec op een jaagpad 
te rijden wanneer dat jaagpad niet als fietssnelweg is geselecteerd. Nu moet het wel lukken dat dat 
jaagpad langs de Schelde tussen pakweg Semmerzake en Zwijnaarde (R4) vrij breed is (ca 5m breed) 
en in goede staat. Mensen kiezen bewust duurzaam voor de fiets (speedpedelec) om vanuit de 
(zuidelijke) rand van Gent naar Gent te komen, en kiezen daarvoor een breed jaagpad. 

We zien algemeen een stijgende verkoop en gebruik van speedpedelecs, ze dragen bij aan de 
duurzame modal shift en zijn op die manier mee een ‘gamechanger’ in onze mobiliteit. Fietsen 
komen ‘tout court’ ook meer en meer in diverse vormen, met diversere aandrijfsystemen en 
snelheden, voor, en zorgen mee voor de duurzame modal shift. Maar het kan wel behoorlijk druk 
worden op fietspaden, in diverse snelheden, en er ontstaan conflicten hierdoor. In die zin is het 
anderzijds niet slecht dat bv. op jaagpaden voor alle jaagpadgebruikers beperkt is tot max 30 km/u. 

Vraag

• Hoe gaat de stad om met dit diverser wordend fietsgebruik, in het bijzonder met het stijgend 
aantal speedpedelecs, wat helaas ook regelmatig tot spanningen tussen fietsers onderling en 
met andere verkeersdeelnemers leidt? 

◦ Ontwikkelt de stad daar een visie en aanpak rond ? Graag kort geschetst. 
◦ Hoe kijkt de stad Gent naar de plaats van de speedpedelec op de weg? Vandaag is het 

namelijk zo dat op wegen met max. 50km/u ze op het fietspad mogen, en op wegen 
met hogere toegelaten snelheden moeten ze op het fietspad. Hoe staat u bv. tegenover 
de idee dat speedpedelecs binnen bebouwde kom (max snelheid 50 of minder) 
verplicht op de rijbaan moeten, of minstens daar waar de fietspaden gewoon al ‘niet-
conform’ de normen zijn voor degelijke fietspaden?  

◦ Gaat de stad in overleg met hogere overheden om hierrond een aanpak te 
ontwikkelen?

• Jaagpaden
◦ Kan de stad Gent er bij de Vlaamse Waterweg op aandringen dat jaagpadgebruikers, 

bv. pendelaars die van buiten Gent komen, die kiezen voor de speedpedelec, toch 
gebruik kunnen maken van de jaagpaden die daarvoor geschikt zijn (voldoende breed 
(bv. > 3m), geasfalteerd,...), ook als die niet formeel tot een fietssnelweg behoren, 
maar uiteraard wel daarbij de geldende snelheidsbeperking respecterend? Hoe staat u 
hier tegenover, en gaat u in overleg met DVW? 
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ANTWOORD

De speedpedelec maakt momenteel slechts 0,5% uit van het aantal fietsers, maar zoals in de rest 
van Vlaanderen neemt het aantal gebruikers wel sterk toe. 
Speedpedelecs zijn, net als fietsen, een actieve mobiliteitsvorm die we willen stimuleren. We doen 
dat in Gent door hen zoveel mogelijk gebruik te laten maken van de fietsinfrastructuur, waar dat 
veilig kan.  Dit is uiteraard maatwerk. 

Op gevoelige segmenten waar bijvoorbeeld meer voetgangers zijn, kiezen we voor aangepaste 
infrastructuur en signalisatie. 

Gebruikers van speed pedelecs worden, net zoals alle andere weggebruikers, verwacht hun snelheid 
en rijgedrag aan te passen aan hun omgeving. 
 In Gent is de keuze meestal vrij om met de speedpedelec ofwel het fietspad of de rijbaan te 
gebruiken. We proberen nieuwe infrastructuur zo goed mogelijk af te stemmen op alle verschillende 
soorten fietsers, jong en oud, snel en traag.

Stad Gent werkt nauw samen met Fietsberaad Vlaanderen om een breed gedragen aanpak te 
ontwikkelen. Speed pedelecs worden gebruikt voor grotere afstanden, en het heeft weinig zin dat 
elke stad en gemeente een andere aanpak ontwikkelt. Ik heb alvast bij het verschijnen van het 
nieuwe vademecum fietsinfrastructuur aan onze stadsdiensten gevraagd om de standaardrichtlijnen 
die daarin staan voor kwalitatieve fietsinfrastructuur maximaal toe te passen.
 De stad Gent ging ook al meermaals in overleg met de Vlaamse Waterweg om aan te dringen om 
speedpedelec gebruikers ook toe te laten op de jaagpaden die geen fietssnelweg zijn. Helaas bleef 
de Vlaamse Waterweg bij haar standpunt om ze enkel toe te laten op de jaagpaden die fietssnelweg 
zijn, wat dus niet het geval is voor het jaagpad waar in de vraag naar wordt verwezen. De Vlaamse 
Waterweg investeert meer en meer in bredere jaagpaden en daarbij wordt rekening gehouden met 
de verschillende gebruikers (fietsers en wandelaars). Naar aanleiding van de opmaak van een nieuwe 
beleidsvisie van De Vlaamse Waterweg neemt Stad Gent binnenkort terug contact op om de 
speedpedelec terug op de agenda en alle jaagpaden te brengen.
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2023_MV_00027 - MONDELINGE VRAAG - BEWONERSBEVRAGING ASSISTENTIEWONINGEN SINT-
ANTONIUSHOF

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Roegiers Els (N-VA)

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP) - vergadering van woensdag 18 januari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

-

Vraag

Vorig jaar kwamen zowel in de pers als in de gemeenteraad een aantal problemen aan bod die 
bewoners van de OCMW-assistentiewoningen aan het Sint-Antoniushof ervaren. Rond dezelfde tijd 
liep er ook een bewonersbevraging waarin bewoners hun mening konden geven over diverse 
aspecten van het wonen daar (zorg/begeleiding, personeel, opvolging technische problemen, 
activiteitenaanbod, …). 

Vandaar mijn vragen: 

1. Zijn de resultaten van de bevraging ondertussen bekend? Hoeveel bewoners namen er aan 
deel? Wat zijn de belangrijkste resultaten: wat gaat er goed en wat zijn werkpunten? Hoe 
wordt dit nu verder opgevolgd?

2. Specifiek wat de activiteiten voor bewoners betreft: is het mogelijk om opnieuw/meer 
activiteiten op de site zelf te voorzien (vb. in de kapel)? De activiteiten in het naburige LDC 
zijn immers niet voor iedereen toegankelijk, omwille van mobiliteitsproblemen of omwille 
van de kostprijs van het vervoer er naartoe.

ANTWOORD

In alle sites van AW doen we regelmatig een tevredenheidsenquête. 

Normaal zou dit in 2020 doorgaan, maar corona heeft daar roet in het eten gegooid.  

In 4 van de 6 sites zijn de enquêtes afgelopen oktober uitgestuurd. 

Het gaat hier over Antoniushof, Zonnewind, Wibier en Zonnetuin. 

Begin 2023 zijn ook de Botermarktpoort en Ter Pielvaecx aan de beurt.  

Wij werken overal volgens hetzelfde stramien over alle sites heen. 

1. Bewoners krijgen de enquête in de bus met een begeleidende brief.
2. De bewoners ontvangen een herinneringsbrief voor het invullen van de enquête. We willen 

namelijk zoveel mogelijk bewoners bereiken en hun mening horen.
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3. Er wordt een focusgroep georganiseerd, afhankelijk van het aantal kandidaten
4. Er worden ook individuele gesprekken ingepland voor wie dit verkiest 

Al de informatie die we daaruit verzamelen, wordt dan verwerkt en agenderen we op de 
gebruikersraad. 

Concreet voor alle vier de sites zal dit doorgaan in februari.

Dan zullen niet enkel de resultaten voorgesteld worden aan de bewoners maar ook voorstellen voor 
de toekomst bevraagd en besproken om zo de toekomstige werking nog te optimaliseren. 

Met de al verzamelde informatie én de input van de gebruikersraad, gaan de woonassistenten en de 
coördinator aan de slag met het opmaken van een actieplan per site. 

Ze hebben hierbij een dubbele focus: hoe zorgen we ervoor dat de zaken die goed lopen verder goed 
blijven lopen én welke extra acties zullen we opzetten om de aandachtspunten aan te pakken. 

Momenteel doen we de inschatting dat deze gedetailleerde info beschikbaar zal zijn ten vroegste 
half maart. 

Dan wil ik u graag ook een antwoord geven op uw andere vraag rond de activiteiten in en rond 
Anthoniushof. 

Sinds de coronamaatregelen zijn afgeschaft, gaan de activiteiten bij Antoniushof weer door zoals 
voorheen. 

Het trefcentrum is iedere namiddag, en ook zo maximaal mogelijk in het weekend, open voor de 
bewoners, hun vrienden en familie. 

Naast deze ontmoetingsmomenten worden er in het trefpunt ook elke week een kookactiviteit en 
bingo georganiseerd. Ook gaan er occasioneel er een wafelbak of andere lekkernijmomenten 
daardoor. 

In de kapel gaan er ook zeer regelmatig activiteiten door zoals het maandelijks verjaardagsfeest maar 
ook andere bijzondere dagen worden op die locatie gevierd zoals een paasfeest, Valentijn, kerstfeest 
enz. 

Er is op deze site dus best wel heel wat te doen. 

Zowel in het Trefpunt als in de kapel. Dit nog verder uitbreiden is organisatorisch moeilijk haalbaar 
maar ik vind persoonlijk ook dat dit al een uitgebreid programma is. 
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2023_MV_00029 - MONDELINGE VRAAG - VERVOLGTRAJECT INBURGERING

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Ben Chikha Fourat (Groen)

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP) - vergadering van woensdag 18 januari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Het spreken van onze Nederlandse taal helpt inburgeraars om hun plek te vinden in onze 
hedendaagse samenleving. Maar het aanleren is voor velen geen sinecure, niet alle inburgeraars 
hebben na het doorlopen van hun traject alle te behalen doelstellingen gehaald. Vlaanderen voert 
voor niet-werkende inburgeraars de plicht in om binnen de twee jaar na het behalen van 
het  inburgeringsattest, het Nederlands taal niveau B1 mondeling te halen. Om dit te realiseren 
wordt een aanbod aan vervolgtrajecten uitgebouwd, waarvoor de drie agentschappen inburgering 
subsidies krijgen.   

Vraag

Hebben de diensten zicht op hoeveel van de inburgeraars (procentueel) na het gewone 
inburgeringstraject, taalniveau B1 niet halen?

Hebben de diensten zicht op voor hoeveel inburgeraars niveau B1 sowieso onhaalbaar blijkt? En 
hoeveel inburgeraars in aanmerking komen voor dit traject?

Is er al zicht op de inhoud van de trajecten en op welke diensten en organisaties in Gent dit traject 
mee zullen uitbouwen?

Is al geweten of deze bijkomende trajecten betalend zullen zijn, zoja voor wie wel en voor wie niet?

ANTWOORD

Verplichte inburgeraars die geen werk hebben of geen opleiding volgen, moeten inderdaad binnen 
de 24 maanden na het behalen van hun inburgeringsattest het B1-niveau halen. Ze moeten korte 
gesprekken kunnen voeren in redelijk correct Nederlands. Hier en daar een haperingen, dat mag wel. 
Schriftelijk betekent dit dat ze teksten begrijpen die voornamelijk uit veelgebruikte woorden 
bestaan.

12% van de verplichte inburgeraars die in 2020 een inburgeringsattest behaalden, heeft ondertussen 
het B1-niveau behaald. Bij vrijwillige inburgeraars is dat 22%.

83% van de verplichte inburgeraars volgt NT2 bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs of bij een 
Universitair Talencentrum. De meesten zijn in staat om het B1 mondeling te behalen, hoewel het 
voor sommigen wellicht een uitdaging zal zijn om dat binnen de 24 maanden te doen.
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Laaggeletterden of analfabeten volgen Nederlands bij een Centrum voor Basiseducatie 
(tegenwoordig Ligo genaamd), maar daar is er momenteel géén lesaanbod om het B1-niveau te 
behalen. Voor analfabeten is er in het CBE nooit een aanbod geweest om zelfs het A2 volledig 
(mondeling én schriftelijk) te behalen. Analfabeten kunnen dus eigenlijk al jaren niet aan de 
inburgeringsvoorwaarden voldoen. De zwakste groep trekt dus aan het kortste eind.

Cursisten die bij een CBE een A2 behaalden, kunnen heden ten dage enkel Nederlands voor 
volgende niveaus volgen bij een CVO. We hebben dat probleem al eerder aangekaart. Binnen de 
CVO’s is de pedagogie veel minder afgestemd op analfabeten en laaggeletterden. Resultaat: van de 
weinige cursisten die wél doorstromen naar een CVO valt het grootste deel uit.

Daar bovenop zijn er cursisten in de CBE’s die nooit hun A2 behalen en als “uitgeleerd” gelabeld 
worden. Daardoor kunnen ze niet eens verder lessen volgen, zelfs als ze dat willen. In 2020 ging het 
om 44 verplichte inburgeraars (8% is dat).

Het onderwijs blijft dus al lang in gebreke. Dat ligt niét aan de inspanningen van de scholen, maar is 
een gevolg van de Vlaamse decreten. Nu het behalen van het B1-niveau voor sommigen verplicht 
werd, is het nog erger. De B1-onderwijsprofielen zijn nog in ontwikkeling. Eens die beschikbaar zijn, 
zal IN-Gent, samen met CBE Ligo, bekijken hoe groot de vraag is naar lesmodules; en zal het CBE zelf 
die les modules inrichten.

Al die knelpunten hebben we trouwens in februari 2022 al aangekaart in een officiële brief van de 
Gentse meerderheid aan de ministers Somers én Van Quickenborne, omdat het behalen van een 
inburgeringsattest ook één van de voorwaarden is om de Belgische nationaliteit te kunnen 
aanvragen. We hebben ook gewezen op de risico’s van het betalend maken. We hebben op de brief 
nooit een antwoord gekregen.

Gelukkig heeft Vlaanderen beslist om het behalen van B1 niét betalend te maken. Daar hadden wij 
voor geijverd. Nu moet er natuurlijk wel eerst voldoende aanbod zijn. Verplichte inburgeraars zullen 
vanaf 1 september 2023 wél minimum 360 euro moeten betalen om Maatschappelijk Oriëntatie en 
Nederlands tot en met niveau A2 te kunnen volgen. Voor elk herexamen komt daar 90 euro 
bovenop…

Voor zij die verder Nederlands willen leren in een universitair talencentrum blijven vervolgmodules 
betalend. Vlaanderen voorziet enkel een tussenkomst in de kosten voor beurzen tot en met A2. 
Gelukkig hebben wij als Stad wél beurzen voor de niveaus na A2 én het behalen van B1, B2 en zelfs 
C1 het hoogste niveau. Want één niveau Nederlands bij een Universitair Talencentrum kost 475 
euro. Wie B1 wil behalen zónder beurs, betaalt 1.425 euro.

Conclusie: wij zetten als stad sterk in op een goede kennis van het Nederlands bij nieuwkomers. 
Méér mensen moet beter Nederlands kennen. Maar dan moet elk bestuursniveau zorgen voor een 
aanpak die wérkt - niet voor eisen waar geen aanbod tegenover staat. We volgen dit dus verder van 
nabij op.
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2023_MV_00030 - MONDELINGE VRAAG - TEAM OPSPORING REEKSEN (TOR) PZ GENT

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Mugica Gonzalez Manuel (Open Vld)

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB) - vergadering van maandag 23 januari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

In de strijd tegen georganiseerde diefstallen werd in de schoot van het Gentse politiekorps een 
Team Opsporing Reeksen (TOR) opgericht.

Vraag

1. Kan de werking van het team toegelicht worden?
2. Kan er al een evaluatie gemaakt worden van de werking sinds de oprichting van dit team?
3. Werden er al opvallende resultaten geboekt? Zo ja, welke?
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ANTWOORD

Op 1 september 2021 werd het Team Opsporing Reeksen opgericht binnen de Politiezone Gent. Dit 
team bevindt zich onder de directie operaties en werkt binnen de dienst Informatie, Analyse en 
Kennisbeheer.  

Het doel van dit team is het vormen van een actieve schakelfunctie tussen de eigen diensten 
enerzijds (wijkdienst, interventie, recherche, …) maar anderzijds ook het verzorgen van informatie-
uitwisseling met andere partners (andere politiezones, federaal gerechtelijke politie, AIK’s, …).  

Het team brengt informatie samen, verwerkt deze en legt linken om acties en onderzoeken te 
ondersteunen of zelf op te zetten. Het verrijkt waar mogelijk informatie zodat onderzoeksdiensten 
over alle informatie beschikken. Door het centraliseren van alle informatie kan het team sneller 
nieuwe modus operandi detecteren en verspreiden. 

Specifiek detecteert het team reeksen. Een reeks omvat 2 of meer feiten die vermoedelijk door 
dezelfde – vaak nog onbekende - dader(groep) werd gepleegd. Hierbij worden ook proactief al 
synthese pv’s opgesteld om deze linken te onderbouwen. Bij vatting van één van de daders weten de 
politiediensten hierdoor beter welke bewijzen ze moeten opsporen (bijvoorbeeld kledij) en hebben 
de gerechtelijke autoriteiten een veel beter beeld van de gepleegde feiten hetgeen resulteert in een 
beter vervolg (met kennis van alle informatie). Er kan gesteld worden dat TOR de vinger aan de pols 
houdt wanneer fenomenen of daderbendes plots actief zijn. Door deze vroege detectie speelt TOR 
een alarmerende rol en verzamelt de dienst alle noodzakelijke informatie zodat zo snel als mogelijk 
kan worden tussengekomen op de daders. 

Het Team is niet louter opgericht om de strijd aan te gaan tegen de georganiseerde diefstallen, het is 
het verzamelpunt van informatie in allerhande criminaliteitsfenomenen. Om de fenomeendetectie 
beheersbaar te houden met de huidige personeelsbezetting richt het team zich op 
eigendomsdelicten en zedenfeiten.  

Door het implementeren van deze nieuwe dienst kunnen we ondertussen besluiten dat de 
ophelderingsgraad van feiten niet alleen aanzienlijk gestegen is maar dat er ook sneller op actuele 
fenomenen/problemen binnen de stad Gent gewerkt wordt door de vroegtijdige detectie. Het is 
belangrijk om te vermelden dat het andere diensten zijn (zoals de recherche, de wijkdienst en 
anderen) die aan de slag gaan met de informatie aangereikt door het team, en zo tot concrete 
resultaten komen.

In 2022 werden er bijvoorbeeld 435 reeksen gedetecteerd waarin 1598 aanvankelijke registraties 
werden geclusterd. Daarnaast werden nog 5 onderzoeken uit 2021 verdergezet, goed voor 84 
bijkomende aanvankelijke vaststellingen.  

Bij meer dan een derde van de feiten hadden de dossiers een succesvol gevolg (bv identificatie van 
de daders, arrestatie, restitutie goederen aan de slachtoffers, …) 

Dit toont aan dat er mooie resultaten worden geboekt mede dankzij de inspanningen van dit Team 
en hun methodiek. 

Tot slot wat betreft uw vraag over de evaluatie. Uit een bevraging bij de vele partners (intern/extern) 
blijkt dat de werking van TOR inmiddels sterk ingeburgerd is en als heel positief wordt beschouwd. 
Door hun uitstekende positie als centraal informatiepunt heeft TOR een expertise opgebouwd in 
fenomeen- en reeksdetectie. Momenteel hebben andere politiezones ook al interesse getoond om 
de werking van TOR te implementeren. 
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2023_MV_00031 - MONDELINGE VRAAG - WINTERPLAN

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Peeters Emilie (Vooruit)

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP) - vergadering van woensdag 18 januari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Toelichting: 

De Stad Gent zet al jaren in op dak- en thuislozen. Zowel via een preventief beleid, opvang als steeds 
meer op een huisvestingsgerichte benadering. 

In de winter is er ook extra dagopvang. 

Vraag

Hoe is de nachtopvang deze winter tot op heden verlopen? 

Zijn er veel mensen met een onderliggende psychiatrische problematiek in de nachtopvang? 

Welke gevolgen heeft dit? 

Merkt u in de bezetting een gevolg van maatregelen die de afgelopen jaren werden opgestart zoals 
de o&o leeuwen hof en de solidarisering met andere gemeentes? 

Hoeveel woningen zijn beschikbaar voor gezinsopvang? Lukt het regelmatig om gezinnen naar een 
andere oplossing door te verwijzen? 

Zijn er nog nieuwe initiatieven van tijdelijke opvang of woonvormen die recent opgestart zijn of 
binnenkort starten die de doelgroep van dak- en thuislozen ook ten goede komen? 

ANTWOORD

Gezien de 2 soortgelijke mondelinge vragen, zullen alle deelvragen van raadleden Peeters en De 
Winter samen beantwoord worden. 

De huidige capaciteit van 69 bedden (44 in locatie Nieuwland en 25 in locatie Huize Triest) is tot nu 
toe toereikend. Er is nog geen enkele weigering gebeurd omwille van aanbod volzet. De gemiddelde 
bezetting in december was 51 bedden per nacht, met een minimum van 37 bezette bedden en een 
maximum van 64 bezette bedden.

De 10 extra noodbedden werden klaargezet tijdens de vriesperiode in de eerste helft van december, 
maar moesten geen enkele keer effectief inzet worden. Ook tijdens de vriesperiode deze week staan 
de noodbedden terug klaar. 
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Een aantal veelgebruikers van de nachtopvang worden ondertussen geholpen in andere 
opvangvormen zoals Opvang en Oriëntatie in het Leeuwenhof of zijn toegeleid naar duurzame 
woonoplossingen. Gezinnen worden zo veel mogelijk toegeleid naar de gezinsopvang waarvoor 4 
woningen worden ingezet. Dit zorgt voor extra capaciteit in de nachtopvang. 

Er zijn de laatste tijd veel mensen met een psychiatrische problematiek die gebruik maken van de 
nachtopvang, al dan niet in combinatie met een verslavingsproblematiek. Dit maakt het niet 
gemakkelijk voor het personeel, noch voor andere gebruikers van de nachtopvang. Deze mensen 
hebben nood aan andere zorgvormen. Hierover zullen we opnieuw signalen geven aan de 
bovenlokale overheden.  

Als een dakloze als nieuwe gebruiker de vraag stelt naar nachtopvang, wordt dit opgenomen in een 
gesprek met OCMW Gent. Daarin bekijkt men de woonsituatie van de vraagsteller, de beschikbare 
opvangmogelijkheden en de binding met Gent. Het screeningsteam alsook de uitbater van de 
nachtopvang hanteren kwetsbaarheid als element in hun oordeel tot toegang tot de nachtopvang. 
Bij elke vraag naar nachtopvang kijken we ook breder welke rechten ontsloten kunnen worden en 
welke hefbomen er in het netwerk aanwezig zijn. In de winterperiode is men nog alerter voor 
kwetsbare situaties.  

19 mensen waren onbereikbaar na verschillende telefonische pogingen vanuit het screeningsteam, 
waardoor de toeleiding naar de nachtopvang niet verdergezet kon worden en een 5-tal gaf 
onvoldoende informatie tijdens de screening. 2 mensen hadden een nog lopende sanctie.
 

26 mensen werden geweigerd omdat ze geen binding hadden met Gent. Zij kwamen uit alle 
Vlaamse provincies, vanuit Brussel ook vanuit het buitenland. We verwijzen indien mogelijk steeds 
door naar het OCMW of hulporganisatie uit de gemeente waarmee ze binding hebben. Ook worden 
alternatieven besproken. 

Mensen kunnen zich opnieuw aanmelden voor nachtopvang als die in eerste instantie niet werd 
aangeboden, omdat situaties ook vaak veranderen. 5 mensen werden zo bij een her screening 
toegeleid naar de nachtopvang. 

Met betrekking tot de solidarisering van de nachtopvang, hebben nog geen bijkomende gemeenten 
expliciet de vraag gesteld om aan te sluiten. De welzijnsband en Merelbeke toonde wel interesse. 
Wij blijven de bezetting monitoren en zullen bij expliciete vragen hierover een beleidsbeslissing 
nemen.  

Ook voor mensen die al langer gebruik maken van de nachtopvang, is er om de 2 weken een gesprek 
met de toeleider gepland. Dit om de situatie te herbekijken en in te zetten op hulpverlening en 
structurele oplossingen. 

Van de 4114 telefoons in deze winterperiode om een bed te reserveren werden er 250 geweigerd 
voor 100 unieke personen. Sommige personen proberen immers meerdere keren (per dag) een bed 
te reserveren. 

De meerderheid van de weigeringen zijn omwille van

- de toeleiding die niet in orde is (gesprek om de 2 weken is niet doorgegaan)

- bellen op een foutief inbelmoment

- niet afgebeld de vorige dag

- of de screening die nog niet gebeurde. 
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 Slechts enkele personen die wilden reserveren werden geweigerd omwille van een lopende sanctie.

Mensen krijgen een sanctie van bepaalde duur (1 nacht) wanneer ze niet komen opdagen zonder de 
reservatie af te bellen. Zij kunnen de daaropvolgende dag geen gebruik maken van de nachtopvang.
Bij agressie of (herhaaldelijk) overtreden van het huisreglement krijgen mensen een sanctie 
onbepaalde duur. Zij moeten eerst samen met hun toeleider een herstelgesprek voeren met de 
verantwoordelijke van de desbetreffende locatie nachtopvang om terug toelating te krijgen tot de 
nachtopvang. Zo kregen een 20-tal mensen tijdens de winterperiode een sanctie onbepaalde duur 
en de uitnodiging om een herstelgesprek te houden samen met hun toeleider.  

Naast de acute nachtopvang zijn er ook nog andere opvangvormen. Vanuit de gezinsopvang stromen 
een aantal gezinnen door naar een private of SVK-woning of naar een meer langdurige opvangvorm. 
Verschillende gezinnen trekken in bij familie of vrienden om vandaaruit verder een traject te lopen 
naar een meer duurzame oplossing. De minderheid verlaat op eigen initiatief de gezinsopvang 
zonder een meer duurzaam alternatief.
De Opvang en Oriëntatie voor jongeren is nu ook op kruissnelheid met 10 dakloze jongeren die een 
woning werden toegewezen en van hieruit begeleid worden op alle levensdomeinen. 

In het najaar 2022 startte de bouw van de 11 robuuste woningen voor chronisch daklozen in het 
kader van Housing First. Zo blijven we investeren in daklozen en willen we de huisvestingsgerichte 
benadering verder ontplooien. 
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2023_MV_00032 - MONDELINGE VRAAG - WINTERNACHTOPVANG

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Winter Anita (Groen)

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP) - vergadering van woensdag 18 januari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Sinds half november is de nachtopvang naar winterregime overgegaan. Naast de wijziging ten 
gevolge van de solidarisering waardoor enkel nog daklozen met een binding tot Gent kunnen 
overnachten in de Gentse nachtopvang, is dit jaar ook nieuw dat de capaciteit voor de winter niet 
langer werd uitgebreid, nadat vorig jaar bleek dat de bijkomende capaciteit amper werd 
aangesproken (dit mede ten gevolge van de solidarisering waardoor gemeenten zonder 
overeenkomst met Gent akkoord zijn zelf hun daklozen op te vangen en te begeleiden) 

De gemaakte afspraak is dat in noodgevallen nog steeds bijkomende bedden kunnen vrijgemaakt 
worden om de meest kwetsbare mensen (vanwaar ze ook komen)  een bed te kunnen garanderen. 
Zo was het in het verleden, en zo moet het ook blijven!

Vraag

Zeker tijdens de maand december zijn er toch enkele heel koude en barre nachten geweest:

• Is de huidige capaciteit tot nu toereikend gebleken?  En is de extra reserve al moeten 
aangesproken worden?

• Daklozen kunnen de toegang ontzegd worden om verschillende redenen: geen binding met 
Gent, tuchtsanctie, gebrek aan capaciteit, ... Hoeveel weigeringen werden reeds uitgesproken 
om welke reden sinds begin van de winteropvang?

• De principes van de solidarisering laten uitzonderingen toe "in bijzonder kwetsbare situaties": 
is aan alle toeleiders en de uitbater van de nachtopvang, CAW, duidelijk gecommuniceerd dat 
bij erg koude nachten een bredere toepassing hiervan wenselijk is? 

• Hebben zich ondertussen nog bijkomend gemeenten aangemeld om gebruik te maken van de 
nachtopvang, binnen het nieuwe kader van de solidarisering (niettegenstaande on hold zetten 
van bijkomende vragen)? zal daar in de toekomst wel aan tegemoet gekomen worden? 

ANTWOORD

Gezien de 2 soortgelijke mondelinge vragen, zullen alle deelvragen van raadleden Peeters en De 
Winter samen beantwoord worden. 

De huidige capaciteit van 69 bedden (44 in locatie Nieuwland en 25 in locatie Huize Triest) is tot nu 
toe toereikend. Er is nog geen enkele weigering gebeurd omwille van aanbod volzet. De gemiddelde 
bezetting in december was 51 bedden per nacht, met een minimum van 37 bezette bedden en een 
maximum van 64 bezette bedden.
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De 10 extra noodbedden werden klaargezet tijdens de vriesperiode in de eerste helft van december, 
maar moesten geen enkele keer effectief inzet worden. Ook tijdens de vriesperiode deze week staan 
de noodbedden terug klaar. 

Een aantal veelgebruikers van de nachtopvang worden ondertussen geholpen in andere 
opvangvormen zoals Opvang en Oriëntatie in het Leeuwenhof of zijn toegeleid naar duurzame 
woonoplossingen. Gezinnen worden zo veel mogelijk toegeleid naar de gezinsopvang waarvoor 4 
woningen worden ingezet. Dit zorgt voor extra capaciteit in de nachtopvang. 

Er zijn de laatste tijd veel mensen met een psychiatrische problematiek die gebruik maken van de 
nachtopvang, al dan niet in combinatie met een verslavingsproblematiek. Dit maakt het niet 
gemakkelijk voor het personeel, noch voor andere gebruikers van de nachtopvang. Deze mensen 
hebben nood aan andere zorgvormen. Hierover zullen we opnieuw signalen geven aan de 
bovenlokale overheden.  

Als een dakloze als nieuwe gebruiker de vraag stelt naar nachtopvang, wordt dit opgenomen in een 
gesprek met OCMW Gent. Daarin bekijkt men de woonsituatie van de vraagsteller, de beschikbare 
opvangmogelijkheden en de binding met Gent. Het screeningsteam alsook de uitbater van de 
nachtopvang hanteren kwetsbaarheid als element in hun oordeel tot toegang tot de nachtopvang. 
Bij elke vraag naar nachtopvang kijken we ook breder welke rechten ontsloten kunnen worden en 
welke hefbomen er in het netwerk aanwezig zijn. In de winterperiode is men nog alerter voor 
kwetsbare situaties.  

19 mensen waren onbereikbaar na verschillende telefonische pogingen vanuit het screeningsteam, 
waardoor de toeleiding naar de nachtopvang niet verdergezet kon worden en een 5-tal gaf 
onvoldoende informatie tijdens de screening. 2 mensen hadden een nog lopende sanctie. 

26 mensen werden geweigerd omdat ze geen binding hadden met Gent. Zij kwamen uit alle 
Vlaamse provincies, vanuit Brussel ook vanuit het buitenland. We verwijzen indien mogelijk steeds 
door naar het OCMW of hulporganisatie uit de gemeente waarmee ze binding hebben. Ook worden 
alternatieven besproken. 

Mensen kunnen zich opnieuw aanmelden voor nachtopvang als die in eerste instantie niet werd 
aangeboden, omdat situaties ook vaak veranderen. 5 mensen werden zo bij een her screening 
toegeleid naar de nachtopvang. 

Met betrekking tot de solidarisering van de nachtopvang, hebben nog geen bijkomende gemeenten 
expliciet de vraag gesteld om aan te sluiten. De welzijnsband en Merelbeke toonde wel interesse. 
Wij blijven de bezetting monitoren en zullen bij expliciete vragen hierover een beleidsbeslissing 
nemen.  

Ook voor mensen die al langer gebruik maken van de nachtopvang, is er om de 2 weken een gesprek 
met de toeleider gepland. Dit om de situatie te herbekijken en in te zetten op hulpverlening en 
structurele oplossingen. 

Van de 4114 telefoons in deze winterperiode om een bed te reserveren werden er 250 geweigerd 
voor 100 unieke personen. Sommige personen proberen immers meerdere keren (per dag) een bed 
te reserveren. 

De meerderheid van de weigeringen zijn omwille van

- de toeleiding die niet in orde is (gesprek om de 2 weken is niet doorgegaan)

- bellen op een foutief inbelmoment
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- niet afgebeld de vorige dag

- of de screening die nog niet gebeurde. 
 Slechts enkele personen die wilden reserveren werden geweigerd omwille van een lopende sanctie.

Mensen krijgen een sanctie van bepaalde duur (1 nacht) wanneer ze niet komen opdagen zonder de 
reservatie af te bellen. Zij kunnen de daaropvolgende dag geen gebruik maken van de nachtopvang.
Bij agressie of (herhaaldelijk) overtreden van het huisreglement krijgen mensen een sanctie 
onbepaalde duur. Zij moeten eerst samen met hun toeleider een herstelgesprek voeren met de 
verantwoordelijke van de desbetreffende locatie nachtopvang om terug toelating te krijgen tot de 
nachtopvang. Zo kregen een 20-tal mensen tijdens de winterperiode een sanctie onbepaalde duur 
en de uitnodiging om een herstelgesprek te houden samen met hun toeleider.  

Naast de acute nachtopvang zijn er ook nog andere opvangvormen. Vanuit de gezinsopvang stromen 
een aantal gezinnen door naar een private of SVK-woning of naar een meer langdurige opvangvorm. 
Verschillende gezinnen trekken in bij familie of vrienden om vandaaruit verder een traject te lopen 
naar een meer duurzame oplossing. De minderheid verlaat op eigen initiatief de gezinsopvang 
zonder een meer duurzaam alternatief.
De Opvang en Oriëntatie voor jongeren is nu ook op kruissnelheid met 10 dakloze jongeren die een 
woning werden toegewezen en van hieruit begeleid worden op alle levensdomeinen. 

In het najaar 2022 startte de bouw van de 11 robuuste woningen voor chronisch daklozen in het 
kader van Housing First. Zo blijven we investeren in daklozen en willen we de huisvestingsgerichte 
benadering verder ontplooien. 
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2023_MV_00034 - MONDELINGE VRAAG - BESLISSING RECHTER STILLEGGEN WERKEN 
GENTBRUGGEBRUG (HOOGDRINGEND)

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Bossuyt Anneleen (N-VA)

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO) - vergadering van dinsdag 17 januari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

-

Vraag

Op 12 januari besliste de rechtbank van eerste aanleg om de werken aan Gentbruggebrug te laten 
stilleggen. Per dag dat de Stad Gent de beslissing naast zich neer zou leggen, moet er een dwangsom 
van 50.000 euro betaald worden. De werken kaderen zoals bekend in de voorbereiding van de 
invoering van een knip aan Gentbruggebrug. De invoering van deze knip – onderdeel van het lokale 
wijkcirculatieplan van het stadsbestuur – is van bij de voorstelling ervan sterk gecontesteerd, niet 
alleen bij ondernemers maar ook bij bewoners. 

Vandaar mijn vragen: 

1. Wat is de reactie van het stadsbestuur op de rechterlijke uitspraak? Heeft het college hierover 
al samen gezeten? Wat is hiervan de uitkomst?

2. Wat zijn de gevolgen voor het wijkcirculatieplan? Blijft het stadsbestuur kiezen voor de knip? 
Of zal er grondig bijgestuurd worden in overleg met de betrokken partijen?

 

Motivering hoogdringendheid:

• De uitspraak van de rechtbank vond plaats op 12 januari, na het verstrijken de deadline voor 
het indienen van vragen voor de commissie MEO

• Het dossier over de knip aan Gentbruggebrug is een heet politiek hangijzer, dat de 
omliggende buurten sterk beroert: de eerstkomende commissie MEO is het platform bij 
uitstek om hierover het debat te voeren 

ANTWOORD

Vorige week donderdag, 12 januari, besliste de rechtbank van eerste aanleg om in te gaan op een 
éénzijdig verzoekschrift om de werken aan Gentbruggebrug tijdelijk stil te leggen. Het was een 
éénzijdig verzoekschrift. De tegenpartij, zijnde de stad werd dus niet gehoord. De rechter heeft 
beslist op basis van de stukken van de handelaars. Dit gaat enkel over de werken, niet over het 
wijkmobiliteitsplan. De rechter heeft beslist om de werken te laten stilleggen. De werf en de 
omleiding werd daarop snel opgeruimd en alle verkeer, inclusief De Lijn, rijdt terug over 
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Gentbruggebrug. 

De werken aan Gentbruggebrug werden gestart op 10 januari, om op 3 april het wijkmobiliteitsplan 
in te voeren, zoals eerder gecommuniceerd. Deze werken waren nodig om een kwalitatieve 
permanente inrichting te maken voor voetgangers en fietsers en om voor de bussen van De Lijn een 
betere doorstroming te voorzien. Omwille van deze werken moest de Gentbruggebrug tijdelijk 
onderbroken worden voor alle verkeer. Nogmaals: omwille van de werken moetst de brug TIJDELIJK 
worden onderbroken voor alle verkeer. Enkele handelaars grepen de bijhorende omleidingen aan om 
het éénzijdig verzoekschrift in te dienen. Volgens hun interpretatie – of beter van hun advocaat - zou 
er pas een circulatiewijziging beloofd zijn vanaf 3 april, het moment waarop het WMP zou worden 
ingevoerd. De rechter is hun daarin gevolgd. De communicatie over de geplande werken en de 
daarbijhorende hinder was nochtans duidelijk. Dit was wat werd verklaard door de advocaat van de 
handelaars. Hij deed dit op basis van de stukken die werden ingediend voor de inleidende zitting van 
het kortgeding. De advocaat van de tegenpartij stelt dat op de inleidende zitting werd gesteld dat er 
geen impact zou zijn voor 3 april. Dat is vreemd, wij hebben nochthand een duidelijke 
bewonersbrief verspreid in december over de werken en de daarbijhorende omleiding. Ik was zelf 
niet aanwezig, maar kan enkel zeggen wat de lijnen waren. 1: het wijkmobiltieitsplan wordt 
ingevoerd vanaf 3 april en daar hoort een circulatieimpact bij. 2. Daarvoor moeten werken 
gebeuren. En bij deze werken is er hinder. De werken hebben een bepaalde impact en het 
wijkmobiliteitsplan ook. Die zijn samengebracht. De rechter heeft daar zijn oordeel over geveld. 

Het éénzijdig verzoekschrift kwam erboven op een lopende procedure bij de Raad van State, een 
procedure waarbij de vernietiging is gevraagd en niet de schorsing, en een lopende procedure in kort 
geding waarbij het wijkmobiliteitsplan wordt geviseerd. Deze 3 procedures zijn aangespannen door 
dezelfde groep van vijf handelaars uit Gent en Destelbergen. 

De Stad Gent heeft beslist geen beroep aan te tekenen tegen het éénzijdig verzoekschrift. Dit zou de 
geplande invoering van het wijkmobiliteitsplan enkel vertragen. Uiteraard is de stad wel betrokken 
partij in de twee andere procedures. De stad wacht nu de uitspraak van het kortgeding, i.e. de 
uitspraak ten gronde, af. We verwachten deze uitspraak midden maart. Ondertussen krijgen we een 
periode van rust rond de werken en de invoering van het wijkmobiliteitsplan. 

De voorbereidingen voor de invoering van het wijkmobiliteitsplan worden pas opgestart na de 
uitspraak van de rechter. Als deze dat toelaat. Dat betekent dat de invoering van het 
wijkmobiliteitsplan ook opschuift. Deze was oorspronkelijk voorzien voor 3 april, het begin van de 
Paasvakantie en een verkeersluwe periode. De eerstvolgende verkeersluwe periode is de grote 
vakantie. We kijken dus naar die verkeersluwe periode in de zomer om het wijkmobiliteitsplan in te 
voeren.

Het wijkmobiliteitsplan is goedgekeurd door de gemeenteraad in november 2021, na een breed 
inspraaktraject. Dit is al begonnen in 2019. Het bestuur en de administratie zullen dit 
wijkmobiliteitsplan uitvoeren zoals dit werd aangenomen. Er zit trouwens in het wijkmobiliteitsplan 
geen knip op Gentbruggebrug. Alle verkeer zal er in beide richtingen nog over kunnen. Een scenario 
met afsluiten van Gentbruggebrug voor gemotoriseerd verkeer werd niet weerhouden door het 
stadsbestuur. Andere circulatiemaatregelen zullen ervoor zorgen dat sluipverkeer doorheen de wijk 
wordt ontmoedigd.

Net zoals vele andere betrokkenen, zijn handelaars al verschillende malen gehoord geweest, zowel 
tijdens het inspraakproces voor het opmaken van het WMP als nadien in antwoorden op hun 
vragen/opmerkingen. Ook de handelaars hebben dezelfde mogelijkheden gekregen. Ik heb ook zelf 
een overleg met hen gehad.

Hun verzuchtingen werden en worden mee afgewogen in de doelstellingen van het WMP, die een 
betere leef kwaliteit voor ogen heeft voor de beide wijken. Dat gaat naast de handelaars over alle 
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bewoners, de scholen en de vele verenigingen. 

Wij hebben een evenwicht dat rekening houdt met al deze bekommernissen gezocht. Ik krijg 
trouwens ook signalen van mensen die teleurgesteld zijn over mogelijke vertragingen van de 
invoering van het WMP.

Maar dus na uitspraak van de rechter, vatten we, als dat kan, de voorbereidingen terug aan. De Stad 
Gent zal de hinder van de voorbereidende werken zoveel mogelijk beperken en enkel de 
noodzakelijke ingrepen in functie van verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid uitvoeren. Een 
beetje zoals we ook hebben gewerkt vor het circulatieplan in 2017. Alle verkeer op de brug, inclusief 
de bussen van De Lijn, zal tijdens deze voorbereidende werken in beide richtingen mogelijk blijven. 
We gaan dus aan de slag met tijdelijke ingrepen die geen volledige inname van de straat nodig 
hebben. Wanneer de werken aan de Dampoort afgerond zijn, wordt de voorlopige inrichting aan 
Gentbruggebrug definitief en kwaliteitsvoller aangelegd. 

Wij houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de werken aan de Dampoort. Tegelijkertijd hebben 
wij op het vlak van infrastructuur in Sint-Amandsberg, Gentbrugge en Ledeberg heel wat projecten 
te doen. En die zijn ook belangrijk. De Dampoort is een werf die lang duurt en te kampen heeft met 
vertragingen. Die hebben een overlap met de werken aan Gentbruggebrug. 

De Gentbruggebrug is trouwens niet de hoofdoorzaak van de verkeersmoeilijkheden aan de 
Dampoort. Ik geef enkele voorbeelden:

• 15 november 2022: Gentbrugge brug is open, zware files aan de Dampoort. 
• 13 December 2022: Gentbrugge brug is open, file van aan de afrit van R4 tot aan de 

Dampoort. 
• Dinsdag 10 januari: begin werken, maar vrij beperkte files.
• Woensdag 11 januari idem.
• Donderdag 12 januari was een zware regendag met zware files. In heel Vlaanderen waren er 

files. In Gent waren er een aantal files, Antwerpen stond helemaal dicht. Brussel idem.
• Vrijdag 13 januari: was Gentbruggebrug ook dicht en er waren er amper files. 
• Zaterdag 14 januari was Gentbruggebrug al open en waren er wel files.

Het zal niet geholpen hebben, maar het is niet de hoofdoorzaak.

Met de mobiliteitsplannen willen we de leef kwaliteit in deze woonwijken verbeteren en dat is onze 
prioriteit. Die leef kwaliteit.

Wat betreft de vragen over de signalisatie. Het signalisatieplan voor de werf is uitgevoerd zoals het 
was voorbereid. Dat is ook gecontroleerd en was op het moment van de controle in orde. 

Er is nu een periode van ‘rust’. Die gaan we gebruiken om bijkomend te informeren, o.a. over de 
misverstanden over de ‘knip’ van Gentbrugge brug die er niet is in het wijkmobiliteitsplan.

Wat de vragen over de onderbreking van lijn 3 en 6 betreft. Deze zijn nu eigenlijk zonder voorwerp 
want de bussen rijden terug hun normale route. Ik geef nog mee dat hier uiteraard overleg is 
geweest met De Lijn. Daar heeft de stad aangegeven dat de impact van niet-bediening op de 
reizigers te groot is, en dat de afstanden tot alternatieve lijnen en haltes te groot is. Er zijn 
verschillende alternatieven bekeken, maar geen van de alternatieven was technisch (vb 
bochtstralen) of operationeel haalbaar.

We kregen van de reizigersbond een alternatief voorstel, maar dit was eigenlijk al zonder voorwerp 
aangezien de bussen toen al terug hun normale route reden.
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2023_MV_00035 - MONDELINGE VRAAG - TOEGANKELIJKE TANDZORG IN NIEUW-GENT

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Peeters Emilie (Vooruit)

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP) - vergadering van woensdag 18 januari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Mondgezondheid heeft een grote impact op de algemene gezondheid. Toch weten we dat vele 
mensen niet regelmatig naar de tandarts gaan en tandzorg uitstellen tot wanneer er zich echt een 
probleem voordoet. 

De Stad Gent zet al jaren in op een preventieve aanpak, met extra inzet op kwetsbare Gentenaars en 
het verlagen van drempels naar tandzorg. 

Vraag

- Hoe draagt het nieuwe mondzorgcentrum in Nieuw gent, opgericht onder impuls van het 
wijkgezondheidscentrum Nieuw gent, bij tot de beleidsdoelstellingen rond mondgezondheid van de 
Stad Gent? 

- Welke taken worden in Nieuw-Gent uitgevoerd door de mondhygiënist, die gefinancierd wordt 
door de Stad Gent? 

- Zijn deze taken soortgelijk aan wat er in Ledeberg gebeurt door de mondhygiënist of zit er toch 
verschil tussen de wijken en hun aanpak? 

 - Welke drempels worden extra weggenomen via het project van het sociaal innovatiefonds? Wat is 
hier zo vernieuwend aan? Heeft men hier al lessen uit kunnen trekken sinds de opstart van het 
project? 

- Denkt u dat er verduurzaming van het werk van de mondhygiënist mogelijk is via federale middelen 
van minister Vandenbroucke in de toekomst? 

ANTWOORD

Mensen ervaren veel drempels naar de tandarts. De wijk Nieuw Gent is 1 van de Gentse wijken die 
laag scoort op mondzorgbezoek. Het aantal Gentenaars in Nieuw Gent dat jaarlijks naar de tandarts 
gaat is 47% t.o.v. 56% voor heel Gent. 32% (cijfer IMA, 2021) gaat niet naar de tandarts, terwijl in 
Gent gemiddeld 25% niet naar de tandarts gaat. 

Beleidsmatig wil Gent inzetten op het verhogen van de toegankelijkheid van de tandzorg. Door de 
link met het wijkgezondheidscentrum in Nieuw-Gent en de goede samenwerking met 
welzijnsorganisaties in de wijk, worden kwetsbare mensen gemakkelijker gemotiveerd en 
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doorgestuurd. 

 Daarnaast zetten we beleidsmatig in op het versterken van de gezondheidsvaardigheden van de 
Gentenaars. In dit mondzorgcentrum staat de preventieve aanpak voorop via het werk van de 
mondhygiënist. De mondhygiënist versterkt vaardigheden van de Gentenaars via screenings en 
laagdrempelige infomomenten, maar ook via de vele rustige gesprekken met de patiënten over hoe 
ze mondzorg kunnen inbouwen in hun leven.  

Deze mondhygiënist wordt op heden volledig gefinancierd door de Stad Gent. Halftijds werkt deze 
met patiënten in de mondzorgpraktijk. Daar ligt de focus op preventieve prestaties via de 
nomenclatuur zoals tandsteenreiniging, maar ook op preventieve consulten gericht op risico-
inschatting, poetsgedrag en voeding. Al deze prestaties verlopen via forfaitaire betaling.  

De andere helft van de tijd is de mondhygiënist actief buiten het centrum, in de wijk. Dan worden 
preventieve screenings uitgevoerd, in scholen of bij Kind en Gezin. Samen met de mondzorgcoach 
wordt ingezet op toeleiding naar tandartsen in de wijk of naar het mondzorgcentrum. 

De aanpak In Ledeberg en in Nieuw-Gent is heel gelijkaardig. Beide mondhygiënisten werken 50% in 
de mondzorgpraktijk en 50% aan preventie rond mondzorg in de wijk. 

In Ledeberg is er dus ook veel aandacht voor kwetsbare Gentenaars en wordt er vooral ingezet op 
het wegwerken van financiële drempels binnen de bestaande systemen. In Nieuw-Gent komt er 
echter, dankzij het initiatief van schepen De Bruycker, ook nog het pilootproject via middelen van 
het sociaal innovatiefonds bovenop. Daarin gaan we na of een nieuwe vorm van betaling van 
mondzorg ervoor kan zorgen dat patiënten vaker naar de tandarts gaan en of dit tot een betere 
mondgezondheid leidt. 

Het vernieuwende aspect bestaat in de combinatie tussen de prestatiegeneeskunde en het 
forfaitaire systeem.  

De mondhygiënist zou dus in de toekomst naast gedeeltelijke betaling via de prestatiegeneeskunde 
(nomenclatuur voor preventieve prestaties), ook deels “forfaitair” kunnen werken. Hierdoor kan de 
mondhygiënist tijd vrijmaken voor de patiënt en het gesprek aangaan rond mondhygiëne, 
voedingsgewoonten en de ruimere context van de patiënt. Deze tijd wordt niet voorzien via de 
prestatiegeneeskunde.  

De mondhygiënist start met een risico-inschatting (laag, midden of hoog risico) i.v.m. de mondzorg 
die nodig is en tracht de patiënt hierin te laten evolueren. Dit wordt ook wetenschappelijk 
geëvalueerd. De resultaten zullen ook naar het Vlaamse en Federale beleid gebracht worden met de 
vraag om bij te sturen richting meer preventie en meer toegankelijke zorg. De uitdaging is immers 
om het mondzorgcentrum op termijn financieel rendabel te houden. Bovendien is het in de huidige 
context een uitdaging om tandartsen te vinden voor dit mondzorgcentrum. Er is immers een 
schaarste aan tandartsen en niet iedereen is bereid om in te zetten op mondzorg voor een 
maatschappelijk kwetsbare doelgroep met een alternatief betalingssysteem.  

Toen Minister Vandenbroucke in januari op bezoek kwam in het mondzorgcentrum, bleek er 
duidelijk veel interesse in het pilootproject in Nieuw Gent. Momenteel bestaat er enkel RIZIV-
financiering voor de preventieve prestaties door de mondhygiënist via de prestatiegeneeskunde (op 
nomenclatuur). Minister Vandenbroucke lichtte al een tip van de sluier over een projectoproep in 
2023. Daarbij zal de focus vermoedelijk liggen op de  gemeenschapsgerichte benadering door 
mondhygiënisten vanuit populatiemanagement, dus met een focus op de volledige bevolking in een 
gebied. Wij kijken alvast uit naar deze oproep. 
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2023_MV_00037 - MONDELINGE VRAAG - GEVOLGEN BIJ DE UITSPRAAK VAN DE RECHTER IVM 
STOPZETTING WERKEN GENTBRUGGEBRUG (BIJ HOOGDRINGENDHEID)

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Meester Tom (PVDA)

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO) - vergadering van dinsdag 17 januari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

De rechtbank van eerste aanleg besliste op 12 januari 2023 dat de werken aan de Gentbruggebrug 
onmiddellijk moesten stoppen. De brug zou vanaf vrijdag opnieuw toegankelijk moeten zijn voor 
verkeer. Deze beslissing zal gevolgen hebben voor de uitrol van het wijkcirculatieplan, mobiliteit in 
de wijk en (tijdelijke) maatregelen die hieraan gekoppeld zijn.

De motivering bij hoogdringendheid betreft de datum van de uitspraak (12/01/2023), na de deadline 
voor het indienen van vragen voor deze commissie.

Vraag

- Hoe beoordeelt de schepen de uitspraak van de rechtbank? Waarom werd er beloofd om geen 
werken uit te voeren voor april, om die dan wel vroeger te starten?

- Welke stappen zijn er gezet om de haltes van de lijn opnieuw te bedienen? 

- Hoe gaat de schepen nieuwe verkeerschaos vermijden in de toekomst, gezien het feit dat de 
werken aan de Dampoort veel langer zullen duren dan voorzien? 

ANTWOORD

Vorige week donderdag, 12 januari, besliste de rechtbank van eerste aanleg om in te gaan op een 
éénzijdig verzoekschrift om de werken aan Gentbruggebrug tijdelijk stil te leggen. Het was een 
éénzijdig verzoekschrift. De tegenpartij, zijnde de stad werd dus niet gehoord. De rechter heeft 
beslist op basis van de stukken van de handelaars. Dit gaat enkel over de werken, niet over het 
wijkmobiliteitsplan. De rechter heeft beslist om de werken te laten stilleggen. De werf en de 
omleiding werd daarop snel opgeruimd en alle verkeer, inclusief De Lijn, rijdt terug over 
Gentbruggebrug. 

De werken aan Gentbruggebrug werden gestart op 10 januari, om op 3 april het wijkmobiliteitsplan 
in te voeren, zoals eerder gecommuniceerd. Deze werken waren nodig om een kwalitatieve 
permanente inrichting te maken voor voetgangers en fietsers en om voor de bussen van De Lijn een 
betere doorstroming te voorzien. Omwille van deze werken moest de Gentbruggebrug tijdelijk 
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onderbroken worden voor alle verkeer. Nogmaals: omwille van de werken moetst de brug TIJDELIJK 
worden onderbroken voor alle verkeer. Enkele handelaars grepen de bijhorende omleidingen aan om 
het éénzijdig verzoekschrift in te dienen. Volgens hun interpretatie – of beter van hun advocaat - zou 
er pas een circulatiewijziging beloofd zijn vanaf 3 april, het moment waarop het WMP zou worden 
ingevoerd. De rechter is hun daarin gevolgd. De communicatie over de geplande werken en de 
daarbijhorende hinder was nochtans duidelijk. Dit was wat werd verklaard door de advocaat van de 
handelaars. Hij deed dit op basis van de stukken die werden ingediend voor de inleidende zitting van 
het kortgeding. De advocaat van de tegenpartij stelt dat op de inleidende zitting werd gesteld dat er 
geen impact zou zijn voor 3 april. Dat is vreemd, wij hebben nochthand een duidelijke 
bewonersbrief verspreid in december over de werken en de daarbijhorende omleiding. Ik was zelf 
niet aanwezig, maar kan enkel zeggen wat de lijnen waren. 1: het wijkmobiltieitsplan wordt 
ingevoerd vanaf 3 april en daar hoort een circulatieimpact bij. 2. Daarvoor moeten werken 
gebeuren. En bij deze werken is er hinder. De werken hebben een bepaalde impact en het 
wijkmobiliteitsplan ook. Die zijn samengebracht. De rechter heeft daar zijn oordeel over geveld. 

Het éénzijdig verzoekschrift kwam erboven op een lopende procedure bij de Raad van State, een 
procedure waarbij de vernietiging is gevraagd en niet de schorsing, en een lopende procedure in kort 
geding waarbij het wijkmobiliteitsplan wordt geviseerd. Deze 3 procedures zijn aangespannen door 
dezelfde groep van vijf handelaars uit Gent en Destelbergen. 

De Stad Gent heeft beslist geen beroep aan te tekenen tegen het éénzijdig verzoekschrift. Dit zou de 
geplande invoering van het wijkmobiliteitsplan enkel vertragen. Uiteraard is de stad wel betrokken 
partij in de twee andere procedures. De stad wacht nu de uitspraak van het kortgeding, i.e. de 
uitspraak ten gronde, af. We verwachten deze uitspraak midden maart. Ondertussen krijgen we een 
periode van rust rond de werken en de invoering van het wijkmobiliteitsplan. 

De voorbereidingen voor de invoering van het wijkmobiliteitsplan worden pas opgestart na de 
uitspraak van de rechter. Als deze dat toelaat. Dat betekent dat de invoering van het 
wijkmobiliteitsplan ook opschuift. Deze was oorspronkelijk voorzien voor 3 april, het begin van de 
Paasvakantie en een verkeersluwe periode. De eerstvolgende verkeersluwe periode is de grote 
vakantie. We kijken dus naar die verkeersluwe periode in de zomer om het wijkmobiliteitsplan in te 
voeren.

Het wijkmobiliteitsplan is goedgekeurd door de gemeenteraad in november 2021, na een breed 
inspraaktraject. Dit is al begonnen in 2019. Het bestuur en de administratie zullen dit 
wijkmobiliteitsplan uitvoeren zoals dit werd aangenomen. Er zit trouwens in het wijkmobiliteitsplan 
geen knip op Gentbruggebrug. Alle verkeer zal er in beide richtingen nog over kunnen. Een scenario 
met afsluiten van Gentbruggebrug voor gemotoriseerd verkeer werd niet weerhouden door het 
stadsbestuur. Andere circulatiemaatregelen zullen ervoor zorgen dat sluipverkeer doorheen de wijk 
wordt ontmoedigd.

Net zoals vele andere betrokkenen, zijn handelaars al verschillende malen gehoord geweest, zowel 
tijdens het inspraakproces voor het opmaken van het WMP als nadien in antwoorden op hun 
vragen/opmerkingen. Ook de handelaars hebben dezelfde mogelijkheden gekregen. Ik heb ook zelf 
een overleg met hen gehad.

Hun verzuchtingen werden en worden mee afgewogen in de doelstellingen van het WMP, die een 
betere leef kwaliteit voor ogen heeft voor de beide wijken. Dat gaat naast de handelaars over alle 
bewoners, de scholen en de vele verenigingen. 

Wij hebben een evenwicht dat rekening houdt met al deze bekommernissen gezocht. Ik krijg 
trouwens ook signalen van mensen die teleurgesteld zijn over mogelijke vertragingen van de 
invoering van het WMP.
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Maar dus na uitspraak van de rechter, vatten we, als dat kan, de voorbereidingen terug aan. De Stad 
Gent zal de hinder van de voorbereidende werken zoveel mogelijk beperken en enkel de 
noodzakelijke ingrepen in functie van verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid uitvoeren. Een 
beetje zoals we ook hebben gewerkt vor het circulatieplan in 2017. Alle verkeer op de brug, inclusief 
de bussen van De Lijn, zal tijdens deze voorbereidende werken in beide richtingen mogelijk blijven. 
We gaan dus aan de slag met tijdelijke ingrepen die geen volledige inname van de straat nodig 
hebben. Wanneer de werken aan de Dampoort afgerond zijn, wordt de voorlopige inrichting aan 
Gentbruggebrug definitief en kwaliteitsvoller aangelegd. 

Wij houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de werken aan de Dampoort. Tegelijkertijd hebben 
wij op het vlak van infrastructuur in Sint-Amandsberg, Gentbrugge en Ledeberg heel wat projecten 
te doen. En die zijn ook belangrijk. De Dampoort is een werf die lang duurt en te kampen heeft met 
vertragingen. Die hebben een overlap met de werken aan Gentbruggebrug. 

De Gentbruggebrug is trouwens niet de hoofdoorzaak van de verkeersmoeilijkheden aan de 
Dampoort. Ik geef enkele voorbeelden:

• 15 november 2022: Gentbrugge brug is open, zware files aan de Dampoort. 
• 13 December 2022: Gentbrugge brug is open, file van aan de afrit van R4 tot aan de 

Dampoort. 
• Dinsdag 10 januari: begin werken, maar vrij beperkte files.
• Woensdag 11 januari idem.
• Donderdag 12 januari was een zware regendag met zware files. In heel Vlaanderen waren er 

files. In Gent waren er een aantal files, Antwerpen stond helemaal dicht. Brussel idem.
• Vrijdag 13 januari: was Gentbruggebrug ook dicht en er waren er amper files. 
• Zaterdag 14 januari was Gentbruggebrug al open en waren er wel files.

Het zal niet geholpen hebben, maar het is niet de hoofdoorzaak.

Met de mobiliteitsplannen willen we de leef kwaliteit in deze woonwijken verbeteren en dat is onze 
prioriteit. Die leef kwaliteit.

Wat betreft de vragen over de signalisatie. Het signalisatieplan voor de werf is uitgevoerd zoals het 
was voorbereid. Dat is ook gecontroleerd en was op het moment van de controle in orde. 

Er is nu een periode van ‘rust’. Die gaan we gebruiken om bijkomend te informeren, o.a. over de 
misverstanden over de ‘knip’ van Gentbrugge brug die er niet is in het wijkmobiliteitsplan.

Wat de vragen over de onderbreking van lijn 3 en 6 betreft. Deze zijn nu eigenlijk zonder voorwerp 
want de bussen rijden terug hun normale route. Ik geef nog mee dat hier uiteraard overleg is 
geweest met De Lijn. Daar heeft de stad aangegeven dat de impact van niet-bediening op de 
reizigers te groot is, en dat de afstanden tot alternatieve lijnen en haltes te groot is. Er zijn 
verschillende alternatieven bekeken, maar geen van de alternatieven was technisch (vb 
bochtstralen) of operationeel haalbaar.

We kregen van de reizigersbond een alternatief voorstel, maar dit was eigenlijk al zonder voorwerp 
aangezien de bussen toen al terug hun normale route reden.
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2023_MV_00038 - MONDELINGE VRAAG - MAATREGELEN AFREKENINGEN VOOR SOCIALE 
HUURDERS

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Welvaert Sonja (PVDA)

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW) - vergadering van donderdag 
19 januari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Verschillende huurders van sociale woningen krijgen onverwachte, en zeer hoge, afrekeningen 
toegestuurd. De meeste bewoners van sociale huurwoningen verkeren echter in financieel 
kwetsbare situaties. Onverwachte afrekeningen ondermijnt de stabiliteit van hun financiële situatie. 

Onze fractie heeft daarover volgende vragen:”

Vraag

- Hoe staat de schepen tegenover extra, hoge afrekeningen voor sociale huurders?

- Zijn er maatregelen die het college wil nemen om extra kosten te vermijden die boven het budget 
van de gemiddelde sociale huurder liggen? Zo ja, op welke manier ziet de schepen deze maatregelen 
uitgewerkt?
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ANTWOORD

De aanrekening  van kosten en lasten bij huurders (ook sociale huurders) is geregeld in het Vlaamse 
uitvoeringsbesluit codex wonen. 

Welke kosten en lasten aan de huurder moeten aangerekend worden is specifiek opgenomen in dat 
besluit. Ook wordt bepaald hoe de voorafbetalingen en afrekeningen moeten geregeld worden. 

De maatschappij kan dus niet zomaar 'extra' kosten aanrekenen. 

Zelf de manier waarop voorschotten eventueel kunnen bijgestuurd worden is opgenomen. 

Het gaat hier eigenlijk om kosten die (ook in de private huurmarkt) worden aangerekend. Op de 
aanrekening van deze kosten is bij sociale huur geen sociale correctie voorzien door Vlaanderen. 

Een hoge afrekening kan een gevolg zijn van wijzigende kosten gedurende het jaar, specifiek voor die 
woning.

U merkt dat dit dus allemaal zeer gebouw gebonden is. 

Wij hebben geen indicaties dat het hier een algemeen probleem is alle sociale huurders betreft. Het 
is dus projectgebonden en ik heb op die specifieke cases geen zicht op de afrekening, gelukkig maar.

Als de afrekening de draagkracht van de individuele huurder overstijgt, zal moeten gekeken worden 
naar een afbetalingsplan, al dan niet met ondersteuning van het OCMW.

Maar ook dat is dus dossier gebonden (dus zelfs niet gebouw gebonden, maar individuele huurders)

U heeft een collega die afgevaardigd is in de raad van bestuur van thuispunt. Gent. Ik raad aan om 
via hem de maatschappij te bevragen wat het probleem juist is.
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2023_MV_00039 - MONDELINGE VRAAG - NOODVERORDENING EUROPA VOOR PROJECTEN 
HERNIEUWBARE ENERGIE

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Lysebettens Jeroen (Groen)

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW) - vergadering van donderdag 
19 januari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Op 30 december 2022 werd een nieuwe Europese noodverordening van kracht die projecten rond 
hernieuwbare energie sneller vergund wil krijgen. In tegenstelling tot regulier Europese wetgeving 
moet een verordening niet eerst omgezet worden in nationale regelgeving, maar is ze direct van 
kracht. Deze noodverordening is dat tot 29 juni 2024, maar kan eventueel worden verlengd. Alle 
lidstaten worden er door verplicht om vergunningen inzake hernieuwbare energie sneller te 
behandelen.

De verordening is van toepassing op projecten voor hernieuwbare energie waar een 
omgevingsvergunning voor nodig is en verkort de termijnen voor (vergunningsplichtige) projecten 
ter installatie van nieuwe zonnepanelen, zonneboilers, warmteboilers, interconnectie en 
energieopslag. 

Dit is uiteraard een positief gegeven, maar stelt ons mogelijks tot een aantal operationele 
problemen omdat in sommige gevallen de doorlooptijd drastisch naar beneden gaat. Zo mag volgens 
deze verordening de procedure voor vergunningsplichtige zonne-installaties kleiner dan 50kWpiek 
maximaal een maand duren, wat een te kleine tijdspanne is om een openbaar onderzoek te 
organiseren. Bovendien moet in geval van weigering de overheid binnen de tijdspanne van een 
maand reageren of de aanvrager bekomt een stilzwijgende vergunning. 

Voor vergunningsplichtige warmtepompen geldt de zelfde problematiek (maar met het 
grensvermogen van 50 MW voor de procedure van 1 maand), met bijkomende uitzonderingen voor 
aansluitingen op het net.

Vraag

• Hoe groot is de impact van deze verordening op de werking van de stad? Hoeveel 
vergunningen worden verwerkt die mogelijks onder deze verordening vallen?

• Voorziet u dat alle vergunningen binnen de door Europa gevraagde termijnen zullen 
behandeld worden?

• Voor de procedures van een maand, hoe ziet u het organiseren van een openbaar onderzoek?

ANTWOORD

Bedankt voor deze zeer actuele vraag. De invoering van deze noodverordening raakt inderdaad 
rechtstreeks aan de uitvoering van het Vergunningendecreet. Stad Gent is zich hiervan absoluut 
bewust. De directe impact is vandaag nog niet exact te bepalen, maar het gaat zeker om een heel 
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beperkt aantal omgevingsvergunningen. Immers, in Vlaanderen zijn vanuit stedenbouwkundig 
oogpunt heel wat zaken met betrekking tot hernieuwbare energie van omgevingsvergunning 
vrijgesteld. Het gaat onder meer over zonnepanelen of zonneboilers op platte daken, het plaatsen 
van warmtepompen bij woningen en dergelijk meer. Op deze installaties heeft die Europese 
noodverordening geen impact. Ook vanuit milieu-oogpunt zijn er voor warmtepompen met een 
vermogen < 5 kW en zonnepanelen geen melding of vergunningsaanvraag.  

Als we in Gent naar de aanvragen van vorig jaar kijken, zou er welgeteld één dossier, dat bij de Dienst 
Milieu & Klimaat werd ingediend, de behandeltermijn omwille van deze noodverordening worden 
ingekort. Het ging hierbij over een aanvraag voor warmtepompen met een vermogen > 200 kW die 
zonder andere ingedeelde activiteiten werd aangevraagd.   

De normale behandeltermijn is voor dit type van dossiers 105 dagen. De nieuwe termijn volgens de 
Europese Noodverordening is 90 dagen voor geothermische warmtepompen en 30 dagen voor de 
andere warmtepompen. 

Laat mij nu effen kort de impact voor de verschillende soort aanvragen overlopen:

• Eerst de aanvragen voor omgevingsvergunningen milieu, waarvan de bevoegdheid bij 
schepen Heyse ligt 

Aanvragen omgevingsvergunningen milieu, die het meest door de noodverordening gevat zijn, 
hebben betrekking op warmtepompen met een vermogen tussen 5 en 200 kW. Deze zijn 
meldingsplichtig en worden nu al behandeld binnen een termijn van 20 dagen. 20 dagen is – zoals je 
ongetwijfeld zelf al hebt berekend – korter dan de 30 dagen in de nieuwe noodverordening. Hier is 
er dus geen directe impact van de noodverordening heeft.  

Bij de aanvragen omgevingaanvergunningen worden de dossiers, zoals warmtepompen met een 
vermogen > 200 kW, waarvoor op basis van hde noodverordening 30 dagen worden voorzien, wel 
als problematisch ervaren. Immers, op basis van de Vlaamse wetgeving moet er eveneens 
gedurende 30 dagen een openbaar onderzoek worden georganiseerd loopt. De beslissing kan pas na 
dit openbaar onderzoek worden opogemaakt.  

Het is wel belangrijk om aan te geven, dat de voorgestelde termijn in de Europese Noodverordening 
een termijn van orde is. Dit betekent dat de termijn van 30 dagen niet wordt verordend en er is ook 
geen rechtsgevolg bij het overschrijden ervan. Als stad zullen we dus proberen de termijn van 30 
dagen zo dicht mogelijk te benaderen zonder de rechten van bezwaarindieners te schaden. Dit 
betekent dat de vooropgetselde 30 dagen niet effectief zal worden behaald.    

• Dan zijn er nog de aanvragen omgevingsvergunningen - stedenbouw 

Zoals eerder al aangegeven zijn heel wat zaken van vergunning vrijgesteld. Voor installaties waarvoor 
toch een omgevingsvergunning stedenbouw nodig is, zijn de gevolgen van de verkorte 
beslissingstermijnen zijn als volgt: 

1. Voor dossiers waarvoor het Noodverordening een termijn van 90 dagen voorschrijft: 
• Voor de vereenvoudigde procedure, waar op basis van het omgevingsvergunnendecreet, een 

termijn van 60 dagen geldt, is er geen impact.
• Voor de gewone procedure – dit is de procedure waarbij een openbaar onderzoek wordt 

opgelegd – geldt in van het omgevingsvergunningendecreet een termijn van 105 of 120 
dagen. Hier is er wel een impact, maar deze impact is vooropgestelde termijn van 90 dagen 
praktisch haalbaar. Bovendien is deze temijn een ‘termijn van orde’ en zijn er bij gevolg geen 
rechtsgevolgen bij het niet halen van die termijn.  

1. Voor dossiers waarvoor het Noodverordening een termijn van 30 dagen voorschrijft:
• Voor de vereenvoudigde procedure, waar op basis van het omgevingsvergunnendecreet, een 
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termijn van 60 dagen geldt, is er een impact, maar ook hier is de voorgestelde termijn 
theoretisch haalbaar. Het wordt wel moeilijk als voor deze aanvragen ook verplichte adviezen 
noodzakelijk zijn.

• Tot slot is er nog de gewone procedure – dit is de procedure waarbij een openbaar onderzoek 
wordt opgelegd – waarvoor in van het omgevingsvergunningenendecreet een termijn van 105 
of 120 dagen wordt voorgeschreven. In deze situatie is het onmogelijk om het decretaal 
vereiste openbaar onderzoek van 30 dagen te combineren met de vooropgesteld termijn van 
30 dagen in de Noodverordening. De leidraad van de Vlaamse overheid suggereert hier om in 
die gevallen de omgevingsvergunning te weigeren.  

Deze vaststelling brengt me onmiddellijk bij je laatste vraag: “Hoe valt een termijn van één maand uit 
de noodverordening met een van een openbaar onderzoek te combineren? “

Zoals je in mijn uitvoering hebt gehoord is het antwoord tweeledig:

• Als de noodverordening een termijn van orde henteert, zullen we het openbaar onderzoek zo 
snel mogelijk laten starten en de beslissing nadien zo snel mogelijk nemen. De intentie is om 
de termijn van 30 dagen zo dicht mogelijk te benaderen;

• In die uitzonderlijke gevallen waarbij het in de noodverordening om een dwingende termijn 
gaat en het niet halen van die 30 dagen tot een stilzwijgende vergunning leidt, stelt de 
Vlaamse Overheid voor om deze vergunningen te weigeren. De reden, die ze hiervoor 
aangeven, is het gegeven dat deze termijn van 30 dagen het niet toelaat om een openbaar 
onderzoek conform het omgevingsvergunningsdecreet en -besluit te organiseren. Collega’s, 
dit Vlaamse advies is problematisch. Zo ga je niet om met Europese regels. Natuurlijk willen 
we als stad inspraak blijven garanderen, maar boutweg vergunningen voor hernieuwbare 
energie weigeren omwille van een conflict tussen Vlaamse en Europese regelgeving, is 
stuitend. Ik reken erop dat de Vlaamse regering snel met een aangepast advies komt, waarbij 
hernieuwbare energieprojecten én inspraak wel kunnen worden gehonoreerd. 

De impact op deze verschillende aanvragen kan je zeker nog eens nalezen op de website van de 
Vlaamse overheid. Vlaanderen maakte al een infopagina en een leidraad over de impact van deze 
verordening.
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2023_MV_00041 - MONDELINGE VRAAG - VRAAG BIJ HOOGDRINGENDHEID: STILLEGGEN WERKEN 
GENTBRUGGEBRUG ALS GEVOLG VAN EEN RECHTERLIJKE BESLISSING

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Boever Gabi (Vlaams Belang)

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO) - vergadering van dinsdag 17 januari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Motivering hoogdringendheid:

De uitspraak van de rechtbank vond pas plaats op 12 januari. Dit is na de deadline voor het indienen 
van mondelinge vragen voor de Comissie MEO van dinsdag 17 januari.

Toelichting:

De rechtbank van 1ste aanleg besliste op 12/01/2023 dat de werken aan Gentbruggebrug stilgelegd 
moesten worden. Gentbruggebrug is vanaf dan  opnieuw open voor alle verkeer. De Lijn heeft 
onmiddellijk de vroegere haltes opnieuw in gebruik genomen. Het moet gezegd, deze beslissing van 
de rechtbank  zorgde voor grote opluchting van alle handelaars in de buurt, de bewoners en de 
gebruikers van de bussen van De Lijn.

Vraag

Wat zijn de gevolgen van deze rechterlijke beslissing?

Wat is de reactie van de schepen? Zal deze rechterlijke beslissing door de stad Gent aangevochten 
worden?

Zal de schepen rekening houden met  de verzuchtingen van de handelaars die de grootste dupe zijn 
van het afsluiten van Gentbruggebrug en de Nijverheidskaai?

Zal de stad Gent rekening houden met de verkeerschaos als gevolg van de werken aan de Dampoort 
(ook deze verkeersproblemen zorgden voor heel wat ongenoegen). De werken aan de Dampoort 
zullen trouwens veel langer duren dan gepland.

Houdt de schepen rekening met de mogelijkheid dat een aantal getroffen handelaars zich 
genoodzaakt zullen zien om hun handel te verplaatsen naar locaties buiten Gent? 

ANTWOORD

Vorige week donderdag, 12 januari, besliste de rechtbank van eerste aanleg om in te gaan op een 
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éénzijdig verzoekschrift om de werken aan Gentbruggebrug tijdelijk stil te leggen. Het was een 
éénzijdig verzoekschrift. De tegenpartij, zijnde de stad werd dus niet gehoord. De rechter heeft 
beslist op basis van de stukken van de handelaars. Dit gaat enkel over de werken, niet over het 
wijkmobiliteitsplan. De rechter heeft beslist om de werken te laten stilleggen. De werf en de 
omleiding werd daarop snel opgeruimd en alle verkeer, inclusief De Lijn, rijdt terug over 
Gentbruggebrug. 

De werken aan Gentbruggebrug werden gestart op 10 januari, om op 3 april het wijkmobiliteitsplan 
in te voeren, zoals eerder gecommuniceerd. Deze werken waren nodig om een kwalitatieve 
permanente inrichting te maken voor voetgangers en fietsers en om voor de bussen van De Lijn een 
betere doorstroming te voorzien. Omwille van deze werken moest de Gentbruggebrug tijdelijk 
onderbroken worden voor alle verkeer. Nogmaals: omwille van de werken moetst de brug TIJDELIJK 
worden onderbroken voor alle verkeer. Enkele handelaars grepen de bijhorende omleidingen aan om 
het éénzijdig verzoekschrift in te dienen. Volgens hun interpretatie – of beter van hun advocaat - zou 
er pas een circulatiewijziging beloofd zijn vanaf 3 april, het moment waarop het WMP zou worden 
ingevoerd. De rechter is hun daarin gevolgd. De communicatie over de geplande werken en de 
daarbijhorende hinder was nochtans duidelijk. Dit was wat werd verklaard door de advocaat van de 
handelaars. Hij deed dit op basis van de stukken die werden ingediend voor de inleidende zitting van 
het kortgeding. De advocaat van de tegenpartij stelt dat op de inleidende zitting werd gesteld dat er 
geen impact zou zijn voor 3 april. Dat is vreemd, wij hebben nochthand een duidelijke 
bewonersbrief verspreid in december over de werken en de daarbijhorende omleiding. Ik was zelf 
niet aanwezig, maar kan enkel zeggen wat de lijnen waren. 1: het wijkmobiltieitsplan wordt 
ingevoerd vanaf 3 april en daar hoort een circulatieimpact bij. 2. Daarvoor moeten werken 
gebeuren. En bij deze werken is er hinder. De werken hebben een bepaalde impact en het 
wijkmobiliteitsplan ook. Die zijn samengebracht. De rechter heeft daar zijn oordeel over geveld. 

Het éénzijdig verzoekschrift kwam erboven op een lopende procedure bij de Raad van State, een 
procedure waarbij de vernietiging is gevraagd en niet de schorsing, en een lopende procedure in 
kort geding waarbij het wijkmobiliteitsplan wordt geviseerd. Deze 3 procedures zijn aangespannen 
door dezelfde groep van vijf handelaars uit Gent en Destelbergen. 

De Stad Gent heeft beslist geen beroep aan te tekenen tegen het éénzijdig verzoekschrift. Dit zou de 
geplande invoering van het wijkmobiliteitsplan enkel vertragen. Uiteraard is de stad wel betrokken 
partij in de twee andere procedures. De stad wacht nu de uitspraak van het kortgeding, i.e. de 
uitspraak ten gronde, af. We verwachten deze uitspraak midden maart. Ondertussen krijgen we een 
periode van rust rond de werken en de invoering van het wijkmobiliteitsplan. 

De voorbereidingen voor de invoering van het wijkmobiliteitsplan worden pas opgestart na de 
uitspraak van de rechter. Als deze dat toelaat. Dat betekent dat de invoering van het 
wijkmobiliteitsplan ook opschuift. Deze was oorspronkelijk voorzien voor 3 april, het begin van de 
Paasvakantie en een verkeersluwe periode. De eerstvolgende verkeersluwe periode is de grote 
vakantie. We kijken dus naar die verkeersluwe periode in de zomer om het wijkmobiliteitsplan in te 
voeren.

Het wijkmobiliteitsplan is goedgekeurd door de gemeenteraad in november 2021, na een breed 
inspraaktraject. Dit is al begonnen in 2019. Het bestuur en de administratie zullen dit 
wijkmobiliteitsplan uitvoeren zoals dit werd aangenomen. Er zit trouwens in het wijkmobiliteitsplan 
geen knip op Gentbruggebrug. Alle verkeer zal er in beide richtingen nog over kunnen. Een scenario 
met afsluiten van Gentbruggebrug voor gemotoriseerd verkeer werd niet weerhouden door het 
stadsbestuur. Andere circulatiemaatregelen zullen ervoor zorgen dat sluipverkeer doorheen de wijk 
wordt ontmoedigd.

Net zoals vele andere betrokkenen, zijn handelaars al verschillende malen gehoord geweest, zowel 
tijdens het inspraakproces voor het opmaken van het WMP als nadien in antwoorden op hun 
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vragen/opmerkingen. Ook de handelaars hebben dezelfde mogelijkheden gekregen. Ik heb ook zelf 
een overleg met hen gehad.

Hun verzuchtingen werden en worden mee afgewogen in de doelstellingen van het WMP, die een 
betere leef kwaliteit voor ogen heeft voor de beide wijken. Dat gaat naast de handelaars over alle 
bewoners, de scholen en de vele verenigingen. 

Wij hebben een evenwicht dat rekening houdt met al deze bekommernissen gezocht. Ik krijg 
trouwens ook signalen van mensen die teleurgesteld zijn over mogelijke vertragingen van de 
invoering van het WMP.

Maar dus na uitspraak van de rechter, vatten we, als dat kan, de voorbereidingen terug aan. De Stad 
Gent zal de hinder van de voorbereidende werken zoveel mogelijk beperken en enkel de 
noodzakelijke ingrepen in functie van verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid uitvoeren. Een 
beetje zoals we ook hebben gewerkt vor het circulatieplan in 2017. Alle verkeer op de brug, inclusief 
de bussen van De Lijn, zal tijdens deze voorbereidende werken in beide richtingen mogelijk blijven. 
We gaan dus aan de slag met tijdelijke ingrepen die geen volledige inname van de straat nodig 
hebben. Wanneer de werken aan de Dampoort afgerond zijn, wordt de voorlopige inrichting aan 
Gentbruggebrug definitief en kwaliteitsvoller aangelegd. 

Wij houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de werken aan de Dampoort. Tegelijkertijd hebben 
wij op het vlak van infrastructuur in Sint-Amandsberg, Gentbrugge en Ledeberg heel wat projecten 
te doen. En die zijn ook belangrijk. De Dampoort is een werf die lang duurt en te kampen heeft met 
vertragingen. Die hebben een overlap met de werken aan Gentbruggebrug. 

De Gentbruggebrug is trouwens niet de hoofdoorzaak van de verkeersmoeilijkheden aan de 
Dampoort. Ik geef enkele voorbeelden:

• 15 november 2022: Gentbrugge brug is open, zware files aan de Dampoort. 
• 13 December 2022: Gentbrugge brug is open, file van aan de afrit van R4 tot aan de 

Dampoort. 
• Dinsdag 10 januari: begin werken, maar vrij beperkte files.
• Woensdag 11 januari idem.
• Donderdag 12 januari was een zware regendag met zware files. In heel Vlaanderen waren er 

files. In Gent waren er een aantal files, Antwerpen stond helemaal dicht. Brussel idem.
• Vrijdag 13 januari: was Gentbruggebrug ook dicht en er waren er amper files. 
• Zaterdag 14 januari was Gentbruggebrug al open en waren er wel files.

Het zal niet geholpen hebben, maar het is niet de hoofdoorzaak.

Met de mobiliteitsplannen willen we de leef kwaliteit in deze woonwijken verbeteren en dat is onze 
prioriteit. Die leef kwaliteit.

Wat betreft de vragen over de signalisatie. Het signalisatieplan voor de werf is uitgevoerd zoals het 
was voorbereid. Dat is ook gecontroleerd en was op het moment van de controle in orde. 

Er is nu een periode van ‘rust’. Die gaan we gebruiken om bijkomend te informeren, o.a. over de 
misverstanden over de ‘knip’ van Gentbrugge brug die er niet is in het wijkmobiliteitsplan.

Wat de vragen over de onderbreking van lijn 3 en 6 betreft. Deze zijn nu eigenlijk zonder voorwerp 
want de bussen rijden terug hun normale route. Ik geef nog mee dat hier uiteraard overleg is 
geweest met De Lijn. Daar heeft de stad aangegeven dat de impact van niet-bediening op de 
reizigers te groot is, en dat de afstanden tot alternatieve lijnen en haltes te groot is. Er zijn 
verschillende alternatieven bekeken, maar geen van de alternatieven was technisch (vb 
bochtstralen) of operationeel haalbaar.
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We kregen van de reizigersbond een alternatief voorstel, maar dit was eigenlijk al zonder voorwerp 
aangezien de bussen toen al terug hun normale route reden.
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2023_MV_00042 - MONDELINGE VRAAG - TERRASBELASTING 2022

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Peeters Christophe (Open Vld)

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB) - vergadering van maandag 23 januari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Sinds 16 april 2022 int de stad Gent - na een periode van vrijstelling in het kader van de corona-
maatregelen - opnieuw belasting op het volledige terras, zowel het oorspronkelijke als het tijdelijke. 
De aanslagbiljetten daarvoor vielen de voorbije weken in de brievenbussen. Veel van deze 
berekeningen voor 2022 hielden echter geen rekening met de gedeeltelijke vrijstelling die nog gold 
tot en met april 2022, waardoor verkeerde bedragen werden aangerekend.

De aanslagbiljetten voor 2022 vielen nog maar heel recent in de bussen en die voor 2023 zouden al 
eind van deze maand volgen, waardoor de door inflatie, energiekosten, … al erg op de proef gestelde 
horeca-uitbaters op korte termijn twee keer deze belasting moeten betalen.

Vraag

1. Hoe wijdverspreid is de fout in de berekening van de terrasbelasting door geen rekening te 
houden met de gedeeltelijke vrijstelling tot en met april 2022?

2. Wordt deze fout proactief rechtgezet door de diensten of gebeurt dit enkel als bezwaar 
ingediend wordt door de belastingplichtige?

3. Kan voor de terrasbelasting 2023 een langere betalingstermijn toegekend worden 
(bijvoorbeeld tot eind juni) zodat dit horeca-uitbaters iets meer ademruimte geeft?
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ANTWOORD

Er heeft zich inderdaad een menselijke fout voor gedaan bij de berekening van de terrasbelastingen 
in 2022. 

De fout heeft zich voorgedaan bij het deel terrassen dat al verwerkt waren en dit betreft ongeveer 
de helft van het bestand.

Deze fout is door de dienst Belastingen zelf ontdekt en ondertussen al proactief rechtgezet, waarbij 
alle uitbaters per brief zijn verwittigd van het correcte bedrag. Deze rechtzetting gebeurde op het 
college van 5/1/2023 en alle belastingplichtigen werden per brief dd. 8/1/2023 hierover ingelicht.

Wat betreft uw vraag voor de betalingstermijn. De flow is op deze manier voorzien dat de 
aangifteformulieren eind deze maand worden verstuurd. 

Alle uitbaters krijgen de tijd tot eind februari om dit formulier in te vullen en terug te bezorgen. 
Daarna volgt de verwerking vanuit de Dienst belastingen en worden de aanslagbiljetten tegen de 
zomer bezorgd aan alle uitbaters, waarna nog een betalingstermijn van twee maanden geldt.

Geen enkele uitbater zal dus deze belasting dienen te betalen voor de zomer. Dit was en blijft zo 
voorzien.
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2023_MV_00043 - MONDELINGE VRAAG - LOKETTEN BURGERZAKEN

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Bensafia Zeneb (Groen)

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB) - vergadering van maandag 23 januari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Vele stadsdiensten en stadsloketten zitten sinds jaar en dag verspreid over onze stad; niet altijd 
even praktisch voor de burger, maar ook niet voor de stadsmedewerkers. Het Stadskantoor zal daar 
binnenkort verandering inbrengen. In afwachting daarvan werden de administratieve diensten zoals 
dienst burger- en personeelszaken ondergebracht in de vroegere stadsbibliotheek. Maar ook het 
onthaal en de snelloketten zijn er te vinden. 

Sinds 01.01.2023 is er een opsplitsing aan de balies van het administratief centrum Zuid 
namelijk snelle balies (waar burgers terechtkunnen voor producten dienst burgerzaken ) en 
onthaalbalies waar burgers terechtkunnen voor oa het maken van afspraken voor diensten binnen 
de stad.  Deze veranderingen blijken verwarring te creëren over de dienstverlening en openingsuren 
van de loketten dienst personeel en dienst burgerzaken wegens regelmatig wijzigingen van de 
openingsuren, het maken van afspraken is niet altijd duidelijk en de informatie op de website bleek 
ook niet te stroken met de realiteit, mocht ikzelf ondervinden en wordt me ook bevestigd door 
andere Gentenaars. 

Vraag

• Wat was de reden van de meerdere wijzigingen van dienstverleningen/openingsuren?
• De website is sinds kort aangepast, maar het heeft toch wel een tijdje geduurd alvorens 

burgers correcte informatie (openingsuren ...) op de website konden vinden. Waarom was het 
zo moeilijk om de website actueel te houden? Is de huidige regeling meer definitief?

• Op welke manier wordt er ingezet op betere en effectievere informatieverstrekking aan 
burgers die digitaal ongeletterd zijn? 

• voorziet de schepen een evaluatie van de nieuwe regeling? Zal deze bijgestuurd worden 
indien nodig?
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ANTWOORD

Voor ik in ga op uw vragen wil ik aangeven dat ik mij in mijn antwoord zal beperken tot de 
loketwerking van de dienst Burgerzaken. U weet dat in het Stadskantoor ook andere diensten 
gehuisvest zijn. Als u verdere vragen heeft over Gentinfo of de loketwerking in het algemeen, kan u 
daarvoor terecht bij mijn collega Schepen Bracke, die bevoegd is voor Publiekszaken. 

De dienst Burgerzaken is sinds het begin van deze legislatuur bezig met een interne reorganisatie. 
Niet alleen om efficiënter te gaan werken, maar vooral met als doel onze dienstverlening aan te 
passen aan de verwachtingen van de burger. 

Twee elementen zijn daarbij belangrijk. 

In de eerste plaats is er de doorgedreven digitalisering die wij aanbieden en waar de burger actief op 
ingaat. Vandaag gebeurt meer dan 90% van de aanvragen en handelingen bij Burgerzaken digitaal. 
Dat wil zeggen dat mensen niet meer fysiek aan het loket komen, maar thuis hun aanvraag doen. 
Ook al komen deze mensen niet meer fysiek aan het loket, de aanvraag moet in de backoffice van de 
dienst wel nog verwerkt worden. Daardoor hebben we steeds meer mensen nodig in de backoffice, 
en minder aan de loketten. Een verschuiving was dan ook aan de orde. 

Daarnaast stelden we vast dat bepaalde momenten doorheen de week veel meer bevraagd waren 
dan andere. Logischerwijs worden vooral woensdagnamiddagen en avondopeningen snel ingevuld, 
terwijl er op pakweg dinsdagvoormiddag minder vraag is naar afspraken. Die vaststellingen hebben 
uiteraard mee onze keuzes bepaald wanneer we vooral inzetten op backofficewerk en wanneer we 
voorrang geven aan loketwerking. 

De twee geschetste evoluties hebben ervoor gezorgd dat we met ingang van 1 januari nieuwe 
openingsuren hebben ingevoerd. 

Deze nieuwe openingsuren werden voorafgaand aan de invoering tijdig aangepast op onze stedelijke 
website. Wel is het zo dat wie via Google zocht, een tijdlang nog de oude openingsuren te zien 
kreeg. Deze informatie kunnen we zelf niet aanpassen. Je moet een bewerking voorstellen en Google 
beoordeelt dan je voorstel. Dat neemt wat tijd in beslag. Intussen is dat gebeurd en krijgen burgers 
dus ook via Google de correcte informatie te zien. 

Aan onze manier van afspraken maken is er niets gewijzigd. Afspraken om naar de loketten te komen 
worden bij voorkeur online geboekt. Maar burgers voor wie dat moeilijk is, kunnen altijd een beroep 
doen op Gentinfo en telefonisch een afspraak vastleggen, of ze kunnen langskomen bij de 
onthaalbalie in het stadskantoor. Daar krijgen ze ook steeds de meest recente informatie mee en 
wordt voor hen een afspraak gemaakt. Wie een vervolgafspraak nodig heeft of een document moet 
komen afhalen, krijgt bij het eerste  loketbezoek een kaartje mee met de momenten waarop dat 
kan. 

Deze nieuwe openingsuren zijn er gekomen na een proces dat zowat een jaar heeft geduurd. Na 
grondige analyse van onze werking en openingsuren is er samen met een groep van medewerkers 
een traject gelopen. Samen is er gezocht naar een werkwijze die de Gentenaar een efficiënte en 
toegankelijke dienstverlening biedt én rekening houdt met de noden van de medewerkers. De 
openingsuren van vandaag zijn daar het resultaat van. Evalueren van onze werking doen we steeds; 
dat is ook nodig. Maar de verstreken periode is nog te kort om nu al conclusies te trekken. Op korte 
termijn plannen we daarom geen wijziging. 

Ik hoop dat ik hiermee uw vragen heb beantwoord.
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2023_MV_00046 - MONDELINGE VRAAG - 12000 WERKZOEKENDEN IN GENT – 
LAAGGESCHOOLDEN / TWEEDE OPROEP INNOVATIEVE PROJECTEN GENTSE ARBEIDSMARKT

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Pee Jef (CD&V)

vragenuurtje - vergadering van maandag 30 januari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Geachte schepen

Gent sloot 2022 af met 12000 werkzoekenden, een laag peil al gedurende de twee laatste jaren. Er 
zijn ruim 1000 werkzoekenden minder dan vorig jaar.

De grootste groep van die werkzoekenden zijn echter laaggeschoolden, zo’n 43 procent. Voor deze 
groep lijkt het moeilijker te zijn om een job te vinden.

Ondertussen lanceerde de Stad Gent de tweede oproep naar innovatieve projecten voor de Gentse 
arbeidsmarkt. Er wordt op 2 thema’s gemikt: ‘Re-integratie van (landurige) zieken en preventie van 
uitval’, en ook ‘Hoe niet-beroepsactieven stimuleren om aan het werk te gaan’.

Ik heb hierover enkele vragen:

Vraag

• Welke projecten werden ondertussen ingediend? Welke werden weerhouden?
• Kunnen deze projecten ook een impact hebben op de groep laaggeschoolden? 
• Wat zijn de te verwachten resultaten qua tewerkstelling?

ANTWOORD

Bedankt voor uw vraag, ik ben altijd blij als we van gedachten kunnen wisselen om onze Gentse 
Arbeidsmarkt. In Gent dragen we bij tot de Oost-Vlaamse cijfers van een activeringsgraad van boven 
de 80%. En ondanks de laagste werkloosheidscijfers in 15 jaar, geven we niet af en zetten we verder 
in op pionieren en samenwerken met ons arbeidspact. 

Voor meer Gentenaars in goeie jobs .

 

De tweede projectoproep binnen het arbeidspact focuste op 

1/ re-integratie van (langdurige) zieken en preventie van uitval en 

2/ niet-beroepsactieven.
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Zes projecten werden goedgekeurd. 

Deze projecten zullen ook interessant zijn voor kortgeschoolden. 

Het project ‘De Kazematten Werkt’ gaat specifiek aan de slag met jongeren zonder diploma. De 
samenwerking met de organisaties uit de jeugdzorg biedt daartoe ook een grote meerwaarde. 

Het project ‘de Gentse hikikomori’ richt zich ook maar niet alleen tot kortgeschoolden. 
Projectpromotor Compaan heeft heel veel ervaring met het werken met kortgeschoolde 
werkzoekenden en niet-beroepsactieven. Die expertise zal hier nuttig zijn.

Het project ‘Hack Yourself’ stelt geen diploma als instapvoorwaarde. Het project wil niet-
beroepsactieven toeleiden naar de IT-sector. De instapdrempel wordt zo laag mogelijk gehouden, 
zowel naar taalkennis als naar IT- voorkennis. We verwachten daar een instroom van 
kortgeschoolden die zelfstandig computerkennis verworven hebben. 

Ook 2 projecten onder het thema re-integratie richten zich voor een deel tot kortgeschoolden. Aim 
High Together richt zich immers tot patiënten bij wijkgezondheidscentra die terug aan het werk 
willen gaan binnen de sector van de dienstencheques. In die sector werken bovengemiddeld veel 
kortgeschoolden. 

Tot slot is ook voor het project ‘PT ZKT NTWRK’ de patiënt die minder zelfredzaam is, de doelgroep. 

De methodieken die in al deze projecten zullen ontwikkeld worden, getest en verspreid naar het 
bredere werkveld zullen op die manier zeker een impact hebben op de kortgeschoolde Gentenaren.

  

Wat zijn de te verwachten resultaten qua tewerkstelling?

De doelstelling van deze oproep was het ontwikkelen van innovatieve methodieken voor een meer 
duurzame re-integratie van werknemers of werkzoekenden enerzijds, voor het bereiken en het laten 
nadenken over een job van niet-beroepsactieve Gentenaren anderzijds.

Het gaat dus om experimenten en deze projecten hebben niet de ambitie om de grote massa te 
bereiken. Wel om te experimenteren hoe deze vaak moeilijker bereikbare groep gevonden kan 
worden, en hoe we zeer specifiek op maat van elke subdoelgroep, aan de slag kunnen. Het zijn dit 
soort experimenten die - indien succesvol - later op een grotere schaal en bij andere partners 
kunnen worden overgenomen.  

Door het ruim bekend maken van de resultaten en de vorderingen van de projecten kunnen de 
methodieken die bewezen goed werken de weg vinden naar de reguliere werking van 
arbeidsbemiddelingsorganisaties, middenveld en werkgevers. Daarom worden deze projecten ook 
bekend gemaakt via alle kanalen van Gent, stad in werking en de Dienst Werk en Activering.
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2023_MV_00047 - MONDELINGE VRAAG - VRAAG BIJ HOOGDRINGENDHEID: CONTROLES VAN DE 
POLITIEDIENSTEN DOOR GENTSE BURGERS

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Deckmyn Johan (Vlaams Belang)

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB) - vergadering van maandag 23 januari 
2023
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OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Het Gentse stadsbestuur heeft beslist om de politiemensen te gaan controleren of ze hun werk goed 
doen. Gentenaars kunnen in de eerste week van februari deelnemen aan gesprekken met 
onderzoekers van de VUB en UGent. Die willen  in opdracht van het stadsbestuur te weten komen of 
de identiteitscontroles door de Gentse politie op een correcte manier verlopen. Als motie van 
wantrouwen ten aanzien van de eigen politie kan dit tellen! 

Blijkbaar is dit een vervolg op de linkse klachten in de meerderheid die stellen dat de Gentse politie 
aan etnisch profileren doet. Deze linkse heksenjacht op het vermeend racisme bij de politie houdt 
niet op.

Gentenaars mogen dus meewerken aan het onderzoek. Het laat zich nu al raden welke Gentenaars 
zich zullen opgeven als vrijwilliger in dit onderzoek. Wij kunnen ons nu al voorstellen met welke 
vooroordelen tegenover de politie dit zal gepaard gaan. Bovendien zullen de getuigenissen van de 
vrijwilligers anoniem zijn. Dit wordt dus duidelijk geen tegensprekelijk onderzoek.

Eigenlijk leven we in Gent in een omgekeerde wereld: niet de politie controleert de burgers, maar de 
burgers controleren de politie. In elk democratisch land kan een burger klacht indienen wanneer 
hij/zij zich benadeeld voelt. Deze klachten volgen dan  de gebruikelijke kanalen. Als er klachten zijn 
tegen politiemensen, zijn er ook bij de politie bevoegde interne diensten beschikbaar. Waarom moet 
de politie in Gent nog maar eens geculpabiliseerd worden?

Wat is het volgende stap? De Gentse loketbediende laten controleren door misnoegde burgers?

Motivering hoogdringendheid:

Wij vernamen pas vandaag via de pers deze beslissing. De termijn voor het indienen van mondelinge 
vragen voor de Commissie Algemene Zaken was intussen al verlopen.

Vraag

Hoe verantwoordt dit stadsbestuur dit wantrouwen ten aanzien van de politiemensen?

Is het stadsbestuur niet van mening dat ze hierdoor het politiekorps in zijn geheel beschuldigt van 
onaanvaardbaar gedrag?

ANTWOORD

Om te beginnen. Met jullie motivering om deze vraag hoogdringend op de agenda te plaatsen, doen 
jullie beiden de waarheid geweld aan. Het is alsof het de eerste keer is dat er sprake is van 
focusgroepen met burgers en dergelijke bij dit lopende onderzoek. Maar bij de lancering van de 
opdracht medio 2021 is dit al aangekondigd en duidelijk kenbaar gemaakt, bij de gunning van dit 
onderzoek aan het consortium VUB-UGent. Dit zijn dus geen nieuwe gegevens, u moet niet doen 
alsof u hierover uit de lucht valt. Voor sommigen is dit een absolute kwaliteit. 
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Bovendien mijnheer Deckmyn. U steekt hier een betoog af alsof de politie totaal niet achter dit 
onderzoek staat of totaal niet betrokken is, maar laat mij duidelijk zijn de politie is hier nauw bij 
betrokken en werkt hier actief aan mee.  

Het gaat hier niet om een wetenschappelijk onderzoek naar etnisch profileren, maar om een 
wetenschappelijk onderzoek naar de impact van het handelingskader professioneel controleren en 
de bijhorende vormingen voor het korps, dat onder de bevoegdheid van schepen De Bruycker valt.  

Het onderzoek wil nagaan of de vormingen en het kader werken en het gewenste effect op het 
terrein hebben, net om te kijken wat hier nog kan verbeterd worden in bijvoorbeeld de 
communicatie met de burger. Het is dus totaal geen motie van wantrouwen tegen de politie, 
integendeel de politie werkt er actief aan mee omdat ze ervan overtuigd zijn dat een professioneel 
handelen zowel de agent als de burger ten goede komt. Dus ook u mevrouw Van Bossuyt, dit 
onderzoek gaat niet uit van een wantrouwen tegen de politie. 

De Gentse Politie heeft zich samen met de korpsen Antwerpen, Mechelen en Brussel-Noord 
geëngageerd om positief het voortouw te nemen in het uitdragen van het handelingskader 
professioneel controleren. We nemen hier verschillende initiatieven rond. 

In Nederland heeft men na een eerste evaluatie besloten dat Virtual Reality trainingen over 
professioneel controleren, met praktische situaties én door politie gespreksleiders met grote 
terreinervaring, het meest effect hebben. Daarom volgen we nu ook deze aanpak met specifieke 
opleidingen, net zoals Antwerpen dat ook doet. 

10 gespreksleiders werden gevonden bij de Gentse politie die een opleiding hierover kregen. Zij 
geven de VR- trainingen sinds het voorjaar 2022 met een gepland ritme van 3 à 4 trainingen per 
maand, met 10 deelnemers per training. 

Deze mensen zijn op een professionele en doortastende manier hiermee bezig. 

Al de potentiële deelnemers (tussen de 400 à 500 medewerkers) hadden eind 2021 een 
onlinetraining gevolgd van het handelingskader als eerste stap, en in het voorjaar 2022 is dus gestart 
met de tweede stap namelijk de VR-trainingen zelf. Met VR-trainingen kiezen we voor het trainen op 
herkenbare situaties waar na reflectie en inschatting, moeilijke keuzes dienen gemaakt te worden.  

Bovendien willen we de korpswerking verder moderniseren en nadien, met wat we geleerd hebben, 
de mogelijkheid van VR-trainingen ook onderzoeken op andere prioritaire leerdomeinen zoals 
prioritair rijden en eerste hulp bij ongevallen. 

Zoals eerder aangegeven loopt nu, in nauw overleg met de Politiezone Gent, ook een onderzoek 
naar de impact en effecten van het handelingskader. De onderzoekers brengen het effect en de 
impact van het handelingskader en bijhorende vormingen die politiemedewerkers volgen in kaart. 
Dit doen ze door het onderzoek in verschillende fasen op te delen. 

Het gaat hier om een onderzoek in opdracht van de Stad Gent, maar de resultaten zullen ook 
overgemaakt worden aan Antwerpen, Mechelen, Brussel-Noord en aan de Nederlandse collega’s. 
Ieder korps staat open voor evaluatie van deze werkmethode en belangrijk om mee te geven, ook de 
nationale omzendbrief die er aankomt, zal oproepen tot evaluatie.  

Er wordt nagegaan hoe de politie zelf politiecontroles ervaart, zo gaat de onderzoeker ook mee met 
agenten op terrein en onderzoekt men het effect van vormingen die de politie volgt. Daarnaast wil 
men groepsgesprekken houden met burgers over hun ervaring met identiteitscontroles.  

Mevrouw Van Bossuyt, uw vraag of de bestaande kanalen voor klachten over de Gentse politie dan 
al of niet voldoende zijn, staat hier dan ook totaal los van. Het onderzoek heeft, zoals ik daarjuist 
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heb geschetst, een totaal andere finaliteit. Wat uw verschillende detailvragen betreft over het aantal 
klachten over identiteitscontroles, gezien de laattijdige indiening van de vraag heeft de politie dit 
nog niet kunnen aanleveren en zal dit schriftelijk worden overgemaakt op basis van een analyse van 
de dienst intern onderzoek en van de klantencoördinator. 

Mijnheer Deckmyn, mevrouw Van Bossuyt wat betreft de groepsgesprekken. Een focusgroep bestaat 
maximaal uit 15 leden. De belangrijkste voorwaarden, die het onderzoeksteam nagaat bij de 
potentiële participanten, is of zij het afgelopen jaar zijn gecontroleerd door de Gentse politie en of 
zij woonachtig zijn in Groot Gent. De selectie van de focusgroepen gebeurt in functie van leeftijd en 
buurt. Het is de verantwoordelijkheid van de onderzoeker om te waken over de diversiteit van de 
mensen die deelnemen aan de focusgroepen en de representativiteit te waarborgen. 

Deze manier van werken is een afspraak die gemaakt werd op het laatste begeleidingscomité. Er is 
altijd duidelijk en transparant gecommuniceerd geweest over de focusgroepen sinds het 
onderzoeksvoorstel en tot in de begeleidingscomités, waarin de politie steeds haar inspraak had en 
opmerkingen heeft geformuleerd waar de onderzoekers telkens rekening mee hielden. 

Uiteraard vinden de hoofdonderzoeker en de korpsleiding het bijzonder jammer dat de recentste 
artikels uit De Standaard en VRT NWS opnieuw aanhalen dat het onderzoek wil aantonen of de 
Gentse politie aan etnisch profileren doet. De hoofdonderzoeker stelt dat het volledige 
onderzoeksteam zeer vaak heeft aangehaald en ontelbare keren op het terrein heeft uitgelegd dat 
dit geen onderzoek naar etnisch profileren is, maar een onderzoek naar de impact van het 
handelingskader. 

Mijnheer Deckmyn, mevrouw Van Bossuyt, met dit onderzoek willen de korpschef en de Stad Gent 
het goede voorbeeld geven door te luisteren naar alle invalshoeken over dit onderwerp. Alle 
betrokken partners zijn ervan overtuigd dat een professioneel handelen zowel de politie als de 
burgers ten goede komen, en daarom moeten we ook kijken of er op dat vlak nog verbeteringen 
mogelijk zijn. De korpschef ziet dit onderzoek ter evaluatie en ondersteuning van wat  ze doen.  

De korpschef en ikzelf hebben het vertrouwen in het onderzoeksteam en de gevoerde aanpak en zijn 
in afwachting van eventuele aanbevelingen die hierover zullen geformuleerd worden.
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2023_MV_00048 - MONDELINGE VRAAG - VECHTPARTIJEN LEDEBERGPLEIN: BEWONERS 
ONGERUST

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Bossuyt Anneleen (N-VA)

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB) - vergadering van maandag 23 januari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

-

Vraag

Op woensdag- en donderdagavond 19 en 20 januari waren er geweldincidenten op Ledebergplein. 
Volgens de persberichtgeving op basis van de getuigenissen ging het om een ruzie tussen tieners, 
waarbij aanzienlijke groepen kameraden werden opgetrommeld via whatsappgroepjes. Het kwam 
hierbij tot ernstige vechtpartijen. Een ouder getuigde in de krant dat zijn zestienjarige zoon – die er 
slechts toevallig aanwezig was – in die mate verwond werd dat hij naar de spoed diende te gaan 
samen met een vriend, die meerdere breuken opliep. 

Naar verluidt konden de eerste avond geen daders opgepakt worden en de tweede avond een 
twintigtal mensen. Er zouden echter geen arrestaties verricht zijn. 

Vandaar mijn vragen: 

1. Kan de burgemeester de feiten en het politieoptreden toelichten? Waarom werden geen 
arrestaties verricht? Hoeveel mensen geraakten er gekwetst of gewond? Is de politie op de 
hoogte van dit soort whatsappgroepn die gebruikt worden om snel kompanen op te roepen 
om anderen te intimideren en om op de vuist te gaan? 

2. Hoe worden de verantwoordelijke jongeren nu verder opgevolgd? Komen ook de ouders 
hierbij in beeld?

3. Welke garanties kan de burgemeester aan de buurtbewoners geven zodat ze niet langer met 
dit soort toestanden geconfronteerd worden?

Motivering hoogdringendheid: de feiten vonden plaats na het verstrijken van de deadline voor het 
indienen van vragen; voor de buurtbewoners is het van belang dat er zo snel mogelijk maatregelen 
komen om dit soort toestanden een halt toe te roepen; in die zin is het voeren van het 
democratische debat over een snelle en gepaste aanpak hoogdringend.
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ANTWOORD

Eerst en vooral wil ik beklemtonen dat ik dergelijk gedrag ontoelaatbaar vind. Een prioriteit bij de 
preventie van dergelijke incidenten is de sterke aanwezigheid van onze politie en de dienst Preventie 
voor Veiligheid in de wijken en de inzet op communicatie met de jongeren en hun ouders. 

Wat de feiten betreft op het Ledebergplein, stelt de korpschef dat, op het ogenblik dat er meerdere 
oproepen binnenkwamen over een gevecht tussen verschillende jongeren, een 10 tot 30-tal 
personen volgens de oproepers, alle beschikbare ploegen en coördinerende leidinggevenden naar 
het Ledebergplein werden gestuurd. 

 

Op het moment dat de politie aankomt bij dergelijke incidenten is het in regel onmogelijk om 
onmiddellijk uit te maken wie wat gedaan heeft en wie dus eventueel dient meegenomen te worden 
door de politie.  

De nadruk ligt dan ook in eerste instantie op het herstel van de openbare rust, en wie dit belemmert 
kan bestuurlijk van zijn vrijheid worden benomen.  

Daarnaast wordt er ook gefocust op de verzorging van slachtoffers en op het nagaan of er 
bewijsmateriaal voorhanden is. De politie heeft kennis van één slachtoffer dat aan het oog werd 
gekwetst en werd overgebracht naar het ziekenhuis. 

Tot slot wordt er ook maximaal ingezet op het verzamelen van het nodige bewijsmateriaal. Over de 
aanleiding van de ruzie kregen de vaststellers vage informatie.  Mogelijks is er een link tussen de 
twee vechtpartijen, maar dit wordt verder onderzocht. Belangrijk dat slachtoffers ook de nodige 
stappen nemen om klacht in te dienen. 

De opvolging is nu afhankelijk van het gerechtelijk onderzoek. Hierover kan de korpsleiding geen 
informatie geven, ook ik als burgemeester niet! Als het gaat om bewezen feiten gepleegd door 
minderjarigen zal het jeugdparket hier een eerste beoordeling over maken en op het einde van het 
onderzoek de ouders betrekken. 

Ik vind het fundamenteel dat ouders betrokken worden! 

Bovendien zijn, naast het gerechtelijk onderzoek, medewerkers van de politie met ervaring over 
bemiddeling, vrijdag langs geweest bij de betrokken families en werd duidelijk gemaakt dat 
vechtpartijen onaanvaardbaar zijn. Er werd gehoor gegeven aan deze boodschap. 

Om te besluiten, de politiediensten volgen de situatie op de voet op om dergelijke situaties in de 
toekomst maximaal te vermijden. Dergelijk geweld is onaanvaardbaar. Belangrijk nu is dat het 
verdere onderzoek loopt.
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2023_MV_00049 - MONDELINGE VRAAG - ONDERZOEK ‘HANDELINGSKADER PROFESSIONEEL 
PROFILEREN’

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Bossuyt Anneleen (N-VA)

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB) - vergadering van maandag 23 januari 
2023
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OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

-

Vraag

Woensdag werd de opstart van een onderzoek in opdracht van de Stad Gent naar het bestaande 
‘handelingskader professioneel profileren’ aangekondigd. Over dit onderzoek werd ook al eerder 
bericht bij de voorstelling van Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme. Het vermelde 
handelingskader wordt niet alleen in Gentse politiezone gehanteerd, maar ook in die van 
Antwerpen, Brussel-Noord en Mechelen-Willebroek; de gezamenlijk ondertekening vond plaats in 
juli 2020. Over de deelname van die laatste drie politiezones aan het onderzoek vermeldt het 
persbericht evenwel niets. 

Het onderzoek wordt via diverse methodes aangepakt: een onderzoeker vergezelt politiemensen bij 
identiteitscontroles, de impact van vormingen ter zake wordt onder de loep genomen, en er komen 
focusgroepen met burgers die getuigen over hun ervaringen met identiteitscontroles, waarbij 
mensen die deelnemen hun naam opgeven maar de resultaten anoniem verwerkt worden. 

Burgers die klachten hebben over de werking van de Gentse politie hebben hiertoe de beschikking 
over verschillende kanalen. Dit onderzoek lijkt ervan uit te gaan dat deze kanalen onvoldoende zijn. 
Daaruit lijkt een zeker wantrouwen te spreken tegenover de Gentse politie. Dat een lid van het 
schepencollege de Gentse politie eerder al beschuldigde van etnisch profileren versterkt nog deze 
indruk.

Vandaar mijn vragen: 

1. Zijn ook de andere drie zones die het handelingskader ondertekenden en gebruiken 
betrokken bij dit onderzoek? Werden zij uitgenodigd?

2. Hoe zal ervoor gezorgd worden dat de focusgroepen evenwichtig zijn samengesteld? Hoe zal 
ervoor gezorgd worden dat niet alleen mensen met een negatieve beleving deelnemen? Hoe 
zal de betrouwbaarheid van getuigenissen verzekerd worden?  

3. Is de burgemeester van mening dat de bestaande kanalen voor de behandeling van klachten 
over de Gentse politie onvoldoende zijn? Hoeveel klachten waren er het afgelopen jaar over 
identiteitscontroles (afgezet tegen het aantal uitgevoerde controles)? In hoeveel gevallen 
kreeg de klager gelijk en in hoeveel gevallen was er sprake van een onterechte of niet gepaste 
controle?

Motivering hoogdringendheid: het persbericht over dit onderzoek werd uitgestuurd na het 
verstrijken van de deadline voor het indienen van vragen; het is aangewezen dat het democratische 
debat over dit heet politiek hangijzer zo snel mogelijk kan gevoerd worden.

ANTWOORD

Om te beginnen. Met jullie motivering om deze vraag hoogdringend op de agenda te plaatsen, doen 
jullie beiden de waarheid geweld aan. Het is alsof het de eerste keer is dat er sprake is van 
focusgroepen met burgers en dergelijke bij dit lopende onderzoek. Maar bij de lancering van de 
opdracht medio 2021 is dit al aangekondigd en duidelijk kenbaar gemaakt, bij de gunning van dit 
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onderzoek aan het consortium VUB-UGent. Dit zijn dus geen nieuwe gegevens, u moet niet doen 
alsof u hierover uit de lucht valt. Voor sommigen is dit een absolute kwaliteit. 

Bovendien mijnheer Deckmyn. U steekt hier een betoog af alsof de politie totaal niet achter dit 
onderzoek staat of totaal niet betrokken is, maar laat mij duidelijk zijn de politie is hier nauw bij 
betrokken en werkt hier actief aan mee.  

Het gaat hier niet om een wetenschappelijk onderzoek naar etnisch profileren, maar om een 
wetenschappelijk onderzoek naar de impact van het handelingskader professioneel controleren en 
de bijhorende vormingen voor het korps, dat onder de bevoegdheid van schepen De Bruycker valt.  

Het onderzoek wil nagaan of de vormingen en het kader werken en het gewenste effect op het 
terrein hebben, net om te kijken wat hier nog kan verbeterd worden in bijvoorbeeld de 
communicatie met de burger. Het is dus totaal geen motie van wantrouwen tegen de politie, 
integendeel de politie werkt er actief aan mee omdat ze ervan overtuigd zijn dat een professioneel 
handelen zowel de agent als de burger ten goede komt. Dus ook u mevrouw Van Bossuyt, dit 
onderzoek gaat niet uit van een wantrouwen tegen de politie. 

De Gentse Politie heeft zich samen met de korpsen Antwerpen, Mechelen en Brussel-Noord 
geëngageerd om positief het voortouw te nemen in het uitdragen van het handelingskader 
professioneel controleren. We nemen hier verschillende initiatieven rond. 

In Nederland heeft men na een eerste evaluatie besloten dat Virtual Reality trainingen over 
professioneel controleren, met praktische situaties én door politie gespreksleiders met grote 
terreinervaring, het meest effect hebben. Daarom volgen we nu ook deze aanpak met specifieke 
opleidingen, net zoals Antwerpen dat ook doet. 

10 gespreksleiders werden gevonden bij de Gentse politie die een opleiding hierover kregen. Zij 
geven de VR- trainingen sinds het voorjaar 2022 met een gepland ritme van 3 à 4 trainingen per 
maand, met 10 deelnemers per training. 

Deze mensen zijn op een professionele en doortastende manier hiermee bezig. 

Al de potentiële deelnemers (tussen de 400 à 500 medewerkers) hadden eind 2021 een 
onlinetraining gevolgd van het handelingskader als eerste stap, en in het voorjaar 2022 is dus gestart 
met de tweede stap namelijk de VR-trainingen zelf. Met VR-trainingen kiezen we voor het trainen op 
herkenbare situaties waar na reflectie en inschatting, moeilijke keuzes dienen gemaakt te worden. 

Bovendien willen we de korpswerking verder moderniseren en nadien, met wat we geleerd hebben, 
de mogelijkheid van VR-trainingen ook onderzoeken op andere prioritaire leerdomeinen zoals 
prioritair rijden en eerste hulp bij ongevallen. 

Zoals eerder aangegeven loopt nu, in nauw overleg met de Politiezone Gent, ook een onderzoek 
naar de impact en effecten van het handelingskader. De onderzoekers brengen het effect en de 
impact van het handelingskader en bijhorende vormingen die politiemedewerkers volgen in kaart. 
Dit doen ze door het onderzoek in verschillende fasen op te delen.  

Het gaat hier om een onderzoek in opdracht van de Stad Gent, maar de resultaten zullen ook 
overgemaakt worden aan Antwerpen, Mechelen, Brussel-Noord en aan de Nederlandse collega’s. 
Ieder korps staat open voor evaluatie van deze werkmethode en belangrijk om mee te geven, ook de 
nationale omzendbrief die er aankomt, zal oproepen tot evaluatie.  

Er wordt nagegaan hoe de politie zelf politiecontroles ervaart, zo gaat de onderzoeker ook mee met 
agenten op terrein en onderzoekt men het effect van vormingen die de politie volgt. Daarnaast wil 
men groepsgesprekken houden met burgers over hun ervaring met identiteitscontroles.  
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Mevrouw Van Bossuyt, uw vraag of de bestaande kanalen voor klachten over de Gentse politie dan 
al of niet voldoende zijn, staat hier dan ook totaal los van. Het onderzoek heeft, zoals ik daarjuist 
heb geschetst, een totaal andere finaliteit. Wat uw verschillende detailvragen betreft over het aantal 
klachten over identiteitscontroles, gezien de laattijdige indiening van de vraag heeft de politie dit 
nog niet kunnen aanleveren en zal dit schriftelijk worden overgemaakt op basis van een analyse van 
de dienst intern onderzoek en van de klantencoördinator. 

Mijnheer Deckmyn, mevrouw Van Bossuyt wat betreft de groepsgesprekken. Een focusgroep bestaat 
maximaal uit 15 leden. De belangrijkste voorwaarden, die het onderzoeksteam nagaat bij de 
potentiële participanten, is of zij het afgelopen jaar zijn gecontroleerd door de Gentse politie en of 
zij woonachtig zijn in Groot Gent. De selectie van de focusgroepen gebeurt in functie van leeftijd en 
buurt. Het is de verantwoordelijkheid van de onderzoeker om te waken over de diversiteit van de 
mensen die deelnemen aan de focusgroepen en de representativiteit te waarborgen. 

Deze manier van werken is een afspraak die gemaakt werd op het laatste begeleidingscomité. Er is 
altijd duidelijk en transparant gecommuniceerd geweest over de focusgroepen sinds het 
onderzoeksvoorstel en tot in de begeleidingscomités, waarin de politie steeds haar inspraak had en 
opmerkingen heeft geformuleerd waar de onderzoekers telkens rekening mee hielden. 

Uiteraard vinden de hoofdonderzoeker en de korpsleiding het bijzonder jammer dat de recentste 
artikels uit De Standaard en VRT NWS opnieuw aanhalen dat het onderzoek wil aantonen of de 
Gentse politie aan etnisch profileren doet. De hoofdonderzoeker stelt dat het volledige 
onderzoeksteam zeer vaak heeft aangehaald en ontelbare keren op het terrein heeft uitgelegd dat 
dit geen onderzoek naar etnisch profileren is, maar een onderzoek naar de impact van het 
handelingskader. 

Mijnheer Deckmyn, mevrouw Van Bossuyt, met dit onderzoek willen de korpschef en de Stad Gent 
het goede voorbeeld geven door te luisteren naar alle invalshoeken over dit onderwerp. Alle 
betrokken partners zijn ervan overtuigd dat een professioneel handelen zowel de politie als de 
burgers ten goede komen, en daarom moeten we ook kijken of er op dat vlak nog verbeteringen 
mogelijk zijn. De korpschef ziet dit onderzoek ter evaluatie en ondersteuning van wat  ze doen. 

De korpschef en ikzelf hebben het vertrouwen in het onderzoeksteam en de gevoerde aanpak en zijn 
in afwachting van eventuele aanbevelingen die hierover zullen geformuleerd worden.
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2023_MV_00050 - MONDELINGE VRAAG - SLUIKSTORTEN DOOR BUITENLANDSE 
VRACHTWAGENCHAUFFEURS

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Blancquaert Adeline (Vlaams Belang)

vragenuurtje - vergadering van maandag 30 januari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Sluikstorten in Gent is helaas nog steeds een veelvoorkomend probleem.

Ondanks de vele initiatieven en de mogelijkheden om sluikstort te voorkomen en te melden, blijft 
dit een echte pest. Zo is er de meldingsapp van de stad Gent waarbij je eenvoudig het sluikstort kan 
melden aan de bevoegde diensten. Dit samen met foto’s en de exacte locatie, ook als je het adres 
niet kent.

We merken vaak grote hoeveelheden sluikstort in afgezonderde gebieden en donkere straatjes waar 
weinig of geen mensen langskomen. Zo ook in het wandelgebied naast de industriezone te 
Desteldonk en in de andere kanaaldorpen.

Al wandelaar merkte ik ook op dat er vaak grote hoeveelheden afval van ‘buitenlandse origine’ 
(bijvoorbeeld met Poolse opschriften) of zelfs grote plastic flessen gevuld met urine en toiletpapier 
gedumpt worden vlak naast de industriezones. Truckers parkeren en pauzeren daar vooraleer ze 
kunnen laden of lossen bij de verschillende bedrijven die gelegen zijn in deze zone.

Hoogstwaarschijnlijk is afval  afkomstig van - vaak buitenlandse- truckers die niet meteen in de 
mogelijkheid zijn hun vuilnis ergens correct achter te laten. Dit valt uiteraard niet goed te praten.

Vraag

Is de schepen op de hoogte van deze problematiek?

Kan er  eventueel overlegd worden met de bedrijven gelegen in deze zone?

Bestaat de mogelijkheid om ter plekke grote vuilniscontainers zoals op de parkings naast de 
snelwegen te plaatsen?
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ANTWOORD

Beste raadslid Blancquaert,

 

Als schepen van netheid zal ik me nooit bij de uitdaging van sluikstort neerleggen. Dat is niet anders 
in ons havengebied en in de kanaaldorpen. 

Het is zo dat sluitstorten op en langs de openbare weg in het havengebied en in de kanaaldorpen 
kunnen gemeld worden bij IVAGO, o.a. via de meldingsapp voor sluitstort. Elk individu of bewoner 
van de regio kan hier gebruik van maken en draagt zo bij tot ook het in kaart brengen van de 
uitdagingen. 
 IVAGO haalt 5 dagen per week sluikstort op met de perswagen in Gent. Ook grote stukken sluikstort 
(kasten, koelkasten, …) worden met de kraanwagen opgehaald, van maandag tot en met vrijdag. 
Wekelijks haalt IVAGO verder nog sluikstort op in bermen en grachten van onbevaarbare waterlopen 
langs de openbare weg.  

 

Meer specifiek voor het havengebied is dit de bevoegdheid van North Sea Port, ik weet dat men de 
problematiek daar ernstig ter harte neemt en opvolgt. Nog maar onlangs was er bijvoorbeeld 
operationeel overleg tussen IVAGO en de facilitair verantwoordelijken van de haven. In het 
havengebied staan vandaag reeds rolcontainers van 240 of 360 liter verspreidt. Het havenbedrijf 
organiseert dit zelf.  

 

Indien het noodzakelijk blijkt dat hier extra stappen worden gezet, zullen we dit nalaten. We houden 
de problematiek in het oog. 
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2023_MV_00052 - MONDELINGE VRAAG - GEBRUIK EXTRA GELD FEDERALE REGERING VOOR 
ENERGIESTEUN VANUIT OCMW'S

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Peeters Emilie (Vooruit)

vragenuurtje - vergadering van maandag 30 januari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Federaal minister van Armoedebestrijding Karine Lalieux gaf de OCMW's vorig jaar eerst 16 miljoen 
en later nog eens 57 miljoen euro extra in het gas- en elektriciteitsfonds. Dit jaar ligt dat bedrag een 
pak lager, namelijk 37 miljoen euro. Reden is vooral dat OCMW's het bedrag van vorige jaar niet 
volledig hebben gebruikt. Zo werd het stookoliefonds nauwelijks gebruikt.

In vele OCMW's werd wel degelijk een grote stijging in steunaanvraag vastgesteld, zeker voor 
energiesteun. Maar de overrompeling is uitgebleven.

Graag had ik vernomen hoe het in het OCMW van Gent met de federale steun is vergaan, vandaar 
volgende vragen:

Vraag

• Hoeveel kreeg het Gents OCMW extra aan federale middelen voor het gas- en 
elektriciteitsfonds in 2022? Hoeveel verwachten we dit jaar?

• Werd het budget van 2022 opgebruikt?
• Hoeveel werd van het stookoliefonds opgebruikt?
• Hoe groot was de stijging van het aantal steunvragen in het algemeen in 2022 en hoe groot 

was de vraag rond energiesteun?
• Ziet u nog drempels die de toegang tot de OCMW's zouden kunnen belemmeren waar u op 

zal inzetten de komende jaren om zo nog meer mensen te bereiken die recht hebben op extra 
energiesteun?

ANTWOORD

Beste Emilie,

 

Bedankt voor je vraag. Een zeer terechte vraag want van de hoge energiefacturen liggen mensen 
jammer genoeg nog steeds wakker en de stijgende energiearmoede blijft een pijnlijke vaststelling.

Er zijn federaal al heel wat sterke maatregelen genomen. Denk maar aan het basispakket energie, de 
verlaging van de BTW op gas en elektriciteit van 21 naar 6 procent en het uitbreiden van het sociaal 
tarief. 

Daarnaast kregen de lokale besturen ook een sterke subsidie van minister Lalieux om de strijd tegen 
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energiearmoede zo goed mogelijk op te vangen. 

Een subsidie die meer dan nodig was én is.

 

In Gent hebben we in 2022 1.6 mio euro mogen ontvangen. 

1/3de voor inzet voor personeel. Dit bedrag hebben we aan 100% kunnen opgebruiken. 

2/3de mochten we inzetten voor financiële steunmaatregelen. Hiervan hebben we in Gent 86% 
opgebruikt.

 

Voor 2023 heeft de federale regering beslist om 37 mio toe te kennen aan de OCMW’s. Van deze 
subsidie zal OCMW Gent in 2023 iets meer dan 1 mio euro ontvangen. 10% van deze subsidie kan 
aangewend worden voor personeelskosten, 90% voor financiële steunmaatregelen.

 

Deze toelage is een aanvulling op het Gas- en Elektriciteitsfonds.

De effectieve bedragen van het Gas- en Elektriciteitsfonds zelf, worden door de POD-MI pas 
gepubliceerd in april/mei 2023 maar zouden rond de 70 mio euro liggen. 

Het exacte bedrag voor Gent is dus nu nog niet gekend. 

 

In 2022 verleenden we in Gent in totaal een kleine 82K euro aan stookoliepremies. 

Om u een vergelijking te geven: in 2021 wast dit nog 56K euro.

 

Het aantal dossiers waarin we een energieschuld hebben ten laste genomen is meer dan 
verdrievoudigd. In 2021 waren dat nog 65 dossiers, in 2022 is dat al gestegen naar 201. 

 

Het is dus duidelijk dat de noden hoog blijven.

En het is inderdaad belangrijk dat de drempels zo laag mogelijk zijn, dat iedereen de weg naar het 
OCMW en de energiecel kent. 

 

Daarom zullen we in 2023 verder blijven inzetten op een sterke communicatie en zo toegankelijk 
mogelijke dienstverlening.

 

Bij deze dan ook nog eens mijn oproep: “wacht niet tot het te laat is en het water aan de lippen 
staat. Zet tijdig de stap naar onze dienstverlening en kijk samen naar oplossingen.”
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2023_MV_00053 - MONDELINGE VRAAG - VOLKSTUINEN SLOTENKOUTER

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Taeldeman Sven (Vooruit)

vragenuurtje - vergadering van maandag 30 januari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Vorig jaar was de Groendienst in overleg met de vzw Volkstuinen Slotenkouter om afspraken te 
maken in het kader van een nieuwe (huur)overeenkomst, voor een uitgebreider grondgebied dan 
voorheen en met mogelijk één gemeenschappelijke bergruimte. U wou tot een gedragen akkoord 
komen.

Vraag

• Wat is de stand van zaken in die onderhandelingen?
• Voor hoeveel bijkomende volkstuinders zou er nu plaats zijn? 
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ANTWOORD

1. Wat is de stand van zaken in die onderhandelingen?

De Groendienst en de vzw hebben op 20 december in onderling overleg een akkoord bereikt 
omtrent de overeenkomst. De definitieve versie van deze overeenkomst is momenteel in opmaak en 
zal begin februari aan de vzw worden bezorgd.

 

Het is uiteraard heel positief dat er nu een  gedragen akkoord is – een akkoord waar de 
volkstuinvereniging zich tevreden over toont. Dit akkoord  heeft de blik op de toekomst en maakt 
een serieuze uitbreiding op korte termijn mogelijk. Een zeer welgekomen uitbreiding, want we 
weten dat de interesse voor volkstuinen zeer groot is en het is een interesse die we graag 
ondersteunen. 

Voor een bescheiden prijs   krijgen Gentenaars zo immers de kans om op een plezante, gezonde en 
zinvolle manier de handen uit de mouwen te steken in het groen, terwijl je je eigen groenten, fruit 
en kruiden teelt. En je bent er nooit alleen: je hebt er vrienden om je heen voor een praatje, het 
uitwisselen van ideeën, praktische hulp. Niks dan voordelen dus. 

 

Enkele belangrijke principes die afgesproken zijn

 

• Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven een tuintje te bewerken, zal de vereniging waar 
dat mogelijk is bestaande tuintjes splitsen (uiteraard enkel wanneer de huidige tuinier stopt).

 

 

• De bestaande tuinhuisjes blijven bestaan; in de uitbreidinsgzone komen, op vraag van de vzw, 
ook individuele tuinhuisjes, maar het opzet is hier dat er 1 tuinhuis per twee tuinen wordt 
voorzien. 

 

2. Voor hoeveel bijkomende volkstuinders zou er nu plaats zijn?

 

Er is in de uitbreidingszone alvast plaats voor 36 of 37 extra tuinen. De plannen krijgen een laatste 
update en dan zal het exacte aantal duidelijk zijn. 
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2023_MV_00054 - MONDELINGE VRAAG - DE LIJN

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Persyn Caroline (Vlaams Belang)

vragenuurtje - vergadering van maandag 30 januari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Gesprekken met Drongenaars leren ons wat de impact  is van de maatregel van De Lijn om bepaalde 
buslijnen af te schaffen. 

De gevolgen voor de  Drongenaars zijn niet min:

• het woon-werkverkeer en het  woon- schoolverkeer vallen weg
• ouderen gebruiken de bus om naar het kerkhof te gaan, om boodschappen te doen, om naar 

de dokter te gaan  of om een bezoek aan hun kinderen en kleinkinderen te plannen; het 
afschaffen van bepaalde buslijnen zorgt er derhalve voor dat (kwetsbare) mensen die over 
geen auto beschikken in een sociaal isolement dreigen te raken

• in de buurt bevinden zich 4 instellingen, o.a. voor bijzondere jeugdzorg en voor mensen met 
een beperking

• de groenpool van de Vinderhoutse bossen zal niet meer bereikbaar zijn
• de gebruikers van Lijn 18 zullen meer dan een kilometer te voet moeten stappen tot aan een 

volgende halte (die bevindt zich trouwens in de gevaarlijke Anton Catriestraat waar geen 
voet- en/of  fietspad is)

De reacties van deze mensen zijn geheel terecht en kunnen niet zomaar genegeerd worden.

Vraag

Is de schepen op de hoogte van deze problemen?

Is het stadsbestuur bereid om te luisteren naar de inwoners van Drongen en hun bekommernissen? 
 

Gaat het stadsbestuur hieromtrent in dialoog met De Lijn?

Kunnen deze asociale maatregelen teruggedraaid worden?
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ANTWOORD

Geachte mevrouw Persyn,

Dat de afschaffing van een aantal haltes van Lijn 18 de gemoederen beroert is meer dan begrijpelijk. 
Ook het stadsbestuur is het hier niet mee eens en heeft hiertegen geprotesteerd. In tegenstelling tot 
wat sommigen laten uitschijnen heeft het stadsbestuur de afschaffing van deze haltes op zich niet 
goedgekeurd. 

Wat we met de vervoersregioraad wel positief hebben geadviseerd is de beslissing van De Lijn over 
het nieuwe Openbaar Vervoerplan. Globaal genomen is dat nieuwe Openbaar Vervoerplan relatief 
gunstig voor Gent en ook voor Drongen. De bussen en trams in Gent zullen significant meer en 
langer rijden. We zien een verhoging van 16% gereden voertuigkilometers. Op verschillende lijnen 
verhoogt de frequentie. Bussen en trams zullen ’s nachts minstens rijden tot 01.30. 

Ook voor Drongen is het nieuwe Openbaar Vervoerplan beter. Vanuit Drongen is er nu slechts om 
het half uur een bus naar het stadscentrum. In de spits is dat wel om het kwartier. In het nieuwe 
Openbaar Vervoerplan zal die verbinding de volledige dag om het kwartier rijden. Dat is echt wel een 
vooruitgang.  Luchteren krijgt in het nieuwe Openbaar Vervoerplan een verbinding om het half uur, 
in de daluren is dat nu maar om het uur. Baarle wordt beter bediend in het weekend.

Maar De Lijn werkt binnen een strak budgettair kader. De Lijn moet budgetneutraal werken. Dat 
betekent dat een versterking ergens anders budgettair wordt gecompenseerd. En daarom zijn er in 
het nieuwe Openbaar Vervoerplan ook een aantal ernstige pijnpunten. In Gent worden een aantal 
lijnen rechtgetrokken en dat zorgt voor de afschaffing van een aantal haltes. Dat is soms zeer pijnlijk, 
maar voor Gent blijft het nieuwe Openbaar Vervoerplan toch een meer dan verdienstelijke poging.

Vandaag is het probleem dat de invoering van het nieuwe Openbaar Vervoerplan word opgesplitst in 
verschillende fasen en wat lijn 18 betreft, deze lijn buiten de fasen aanpast om operationele 
redenen. Het komt erop neer dat De Lijn eerst nadelige wijzigingen nu al invoert maar ons wel laat 
wachten op de positieve aanpassingen. Ook de ondersteunende maatregelen zoals ‘Vervoer op 
Maat’ zijn nog niet van kracht.  Dat is niet aanvaardbaar en hebben we ook zo al meermaals 
doorgegeven aan De Lijn. 

Het al dan niet terugdraaien van deze maatregelen, is een keuze van De Lijn.  We zijn daar niet mee 
akkoord en zullen dat blijven zeggen. Maar zodra het nieuwe net ingevoerd wordt, is in principe ook 
Vervoer op Maat voorzien, waardoor mensen die te ver van een niet-meer-bediende halte wonen 
toch beroep kunnen doen op een vervoerswijze.

Het stadsbestuur wil zeker luisteren naar de bekommernissen van de inwoners van Drongen. Maar 
zoals al aangegeven, is het niet de stad die deze beslissingen neemt.
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2023_MV_00055 - MONDELINGE VRAAG - BESTENDIGEN TIJDELIJKE CORONATERRASSEN

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Peeters Christophe (Open Vld)

vragenuurtje - vergadering van maandag 30 januari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Uitbaters van horecazaken kregen de mogelijkheid om hun tijdelijke coronaterrassen of 
terrasuitbreidingen te verlengen tot eind 2022 en konden in de periode tussen 1 juli en 1 september 
2022 deze tijdelijke coronaterrassen of terrasuitbreidingen als lang lopende terrasvergunning (9 jaar) 
aanvragen. In afwijking van de behandelingstermijn van 30 dagen in het nieuwe terrasreglement, 
gold voor deze beweging een aangepaste termijn tot eind 2022 gezien het grote aantal dossiers.

Vraag

Werden alle aanvragen voor tijdelijke coronaterrassen of terrasuitbreidingen als lang lopende 
terrasvergunning tijdig behandeld voor eind 2022? Zo niet, hoeveel aanvragen staan nog open en 
binnen welke termijn zullen deze alsnog afgerond worden?

p   126  van  209



ANTWOORD

Geachte heer Peeters,

 

De aanvragen die werden ingediend voor 31/08/2022 werden door de afdeling Innames Publieke 
Ruimte allemaal opgenomen en opgestart voor 31/12/2022. Dat waren er zeer veel, op zeer korte 
tijd. Sommigen werden door de hoge werkdruk pas in december opgestart, waardoor ze niet 
allemaal werden afgeleverd voor 31/12/2022. Ook waar er Terrasinplantingsplannen herzien zouden 
moeten worden om een utbreiding mogelijk te maken, zitten we met vertraging.

 

Voor wat betreft de cijfers:

• Er werden ondertussen 110 terrassen vergund.
• Er staan op dit moment nog 35 dossiers on hold wegens tegenstrijdige of negatieve adviezen 

van adviespartners, of waarbij er een bouwmisdrijf gebeurd is, omdat ze (nog) geen horeca-
attest hebben, of omdat de uitbaters niet meer reageren op mails van de dienst.

• Wat meer details: Van de dossiers die on hold staan:
i. 23 dossiers nog in behandeling binnen een mogelijke uitbreiding van hun TIP
ii. 12 bouwmisdrijven die nog lopende zijn

 

De afdeling volgt hiermee de voorwaarden van het terrasreglement, dat hen de mogelijkheid geeft 
om aanvragen on hold te zetten. De afdeling Innames Publieke Ruimt probeert altijd in bemiddeling 
toch nog naar een terraszone met gunstige adviezen te zoeken. Wanneer de diensten en de uitbater 
hier echt niet uitgeraken legt IPR deze voor aan het college. Alle uitbaters waarbij de aanvraag tot 
terrasvergunning on hold staat hebben een mail gehad met de reden waarom hun vergunning 
voorlopig niet verder behandeld kan worden en welke stappen ze dienen te ondernemen. 

Op het oplossen van bouwmisdrijven of het bekomen van horeca-attesten heeft de dienst geen 
controle. De andere terrasaanvragen worden door de dienst zo snel mogelijk behandeld, maar de 
afdeling Inname Publieke Ruimte kon mij daar momenteel nog geen concrete timing voor geven. 

Dat verbaasde mij, ik ga morgen met dienst contact opnemen om een concrete datum af te spreken. 
Binnen enkele weken moet dit lukken.
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2023_MV_00056 - MONDELINGE VRAAG - LAADPALEN IN ONDERGRONDSE PARKINGS

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Decker Carl (Open Vld)

vragenuurtje - vergadering van maandag 30 januari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

 Steeds meer mensen rijden met een hybride of volledig elektrische wagen. De elektrificatie in de 
auto-industrie is duidelijk ingezet. Dat is voor de gebruikers zelf ook duidelijk: het is soms een ware 
opgave om een vrije laadplaats te pakken te krijgen. Ook onze stadsparkings worden steeds meer 
uitgerust met laadpunten. Een goede zaak voor bezoekers van onze stad die op die manier tijdens 
het shoppen hun wagen kunnen laten opladen in onze ondergrondse parkings. Om dit zo 
tijdsefficiënt mogelijk te laten gebeuren en ook voldoende rotatie te garanderen in onze 
ondergrondse parkings, worden hier best snellaadpalen voorzien.

Hoewel in het vooruitzicht gesteld werd dat eind 2022 in alle ondergrondse parkings 
laadinfrastructuur aanwezig zou zijn, is dit in parking Savaanstraat nog steeds niet het geval. Van de 
wel aanwezige infrastructuur in de andere ondergrondse parkings, is er geen enkele van het type 
dat snel laden toelaat.

Vraag

1. Wanneer wordt ook parking Savaanstraat voorzien van laadpalen en wat is de reden voor de 
vertraging? 

2. Wordt ook overwogen om snellaadpalen te plaatsen in de ondergrondse parkings? Zo nee, 
waarom niet? En zo ja, wat is de timing?
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ANTWOORD

Geachte heer De Decker,

De uitrol van publieke laadpalen in Gent is in volle gang. Op straat zijn er reeds heel wat, op de 
parkings van verschillende sportterreinen ook. Op de sportterreinen, bv aan de Blaarmeersen, staan 
er ook snelladers. Gent staat daarmee op kop in Vlaanderen wat publieke laadpalen betreft.

Naast op straat, worden ook in alle publieke parkings laadpalen geplaatst. De parkings die in 
eigendom én in beheer zijn van het Mobiliteitsbedrijf zijn al in orde. Parking Savaanstraat wordt 
beheerd door Mobiliteitsbedrijf maar is eigendom van de FOD Regie der Gebouwen. Daar wringt het 
schoentje= er moesten nog een aantal zaken worden uitgeklaard en afspraken gemaakt vooraleer de 
voorbereidende werken konden worden ingepland.
De elektriciteitswerken om de laadpalen te kunnen laten werken worden uitgevoerd onder een 
raamcontract van Stad Gent dat net eind 2022 verliep en ten vroegste op 1 februari 2023 wordt 
vernieuwd. Vanaf dan kan er verder worden gedaan met de plaatsing van de 5 laadpalen (10 
laadpunten).
Er is bovendien een grote schaarste aan elektronische componenten waardoor leveringstermijnen 
niet zeker zijn.
Vertraging in parking Savaanstraat is dus van technisch/administratieve aard; over het principe en 
de intentie om in parking Savaanstraat laadpalen te plaatsen, is er geen twijfel.

Wat de snelladers in parkings betreft, zitten we met een verbod van de brandweer. De brandweer 
laat immers niet toe om DC-snelladers in ondergrondse constructies te plaatsen. We kunnen dus 
geen snelladers plaatsen in de ondergrondse parkings.
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2023_MV_00057 - MONDELINGE VRAAG - PREVENTIEF STROOIEN IN SCHOOLOMGEVINGEN BIJ 
WINTERWEER

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Beule Patricia (Open Vld)

vragenuurtje - vergadering van maandag 30 januari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Hoewel door preventief strooien ongetwijfeld erger voorkomen werd, zagen we tijdens de 
winterprik van de voorbije weken opnieuw massale valpartijen door gladde wegen. De 
strooidiensten geven in hun strooirondes voorrang aan de hoofdwegen, bruggen, wegen met tram- 
en buslijnen, de omgeving van de ziekenhuizen en de brandweer, straten in de omgeving van 
scholen, ... Alvast deze laatste prioritaire groep lijkt echter niet sluitend te zijn. In de Sint-
Rafaëlstraat in Oostakker was het op de ochtend van 19 januari spiegelglad voor leerlingen, ouders 
en leerkrachten van Edugo Sint-Vincentius. Deze straat blijkt inderdaad niet opgenomen op de kaart 
met strooiroutes die raadpleegbaar is op de website van de stad Gent. Meer nog: toen dit 
aangekaart werd bij de stadsdiensten, kreeg men het antwoord dat de Sint-Rafaëlstraat niet 
prioritair is omdat er geen openbaar vervoer rijdt…

Vraag

1. Kan de schepen bevestigen dat straten in de omgeving van scholen effectief prioritair 
gestrooid worden ongeacht het al dan niet aanwezig zijn van openbaar vervoerslijnen?

2. Zal de Sint-Rafaëlstraat alvast opgenomen worden op de kaart met strooiroutes en 
geëvalueerd worden of dit ook voor andere scholen nodig is?

ANTWOORD

-
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2023_MV_00059 - MONDELINGE VRAAG - ONDERSTEUNING EN MOGELIJKHEDEN VAN 
ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE IN GENT

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Lysebettens Jeroen (Groen)

vragenuurtje - vergadering van maandag 30 januari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Sinds de lancering van ChatGPT door het Amerikaanse bedrijf OpenAI is artificiële intelligentie niet 
meer uit de actualiteit te branden. Analisten spreken van een iPhone moment voor AI, waarbij de 
mogelijkheden plots opvallend duidelijk worden en de adaptatie ervan in allerlei toepassingen over 
de hele bevolking versnelt. Het hoeft niet gezegd dat dit veel kansen biedt aan innovatieve 
ondernemers, maar ook aan organisaties, zoals lokale besturen, die hiermee aan de slag gaan.

De vorige Vlaamse regering lanceerde al in 2018 een Vlaams actieplan voor Artificiële intelligentie, 
waarin ze een kader schept voor ondersteuning en kennisdeling.

Uit onderzoek van VLAIO blijkt dat de uitdagingen vooral groot zijn bij bestaande KMO's in meer 
traditionele sectoren, en een groot deel van de middelen zijn dan ook beschikbaar om bij deze 
bedrijven een groei op AI vlak te realiseren. Vandaar deze vragen:

Vraag

1) In welke mate heeft het ondersteuningspunt ondernemers Gent kennis van deze subsidies en rijkt 
ze deze aan aan Gentse Bedrijven?

2) Onderneemt u of de diensten proactieve acties om het gebruik van AI te stimuleren?
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ANTWOORD

Deze vraag werd niet ter zitting behandeld en werd schriftelijk beantwoord. 

Tijdens elk gesprek met een ondernemer bij het OOG worden altijd de voorhanden zijnde Gentse 
subsidies besproken, en verwijzen we ook steeds door naar de subsidiedatabank van Vlaio, waar de 
ondernemer een heel mooi overzicht heeft van alle mogelijke subsidies en financiële ondersteuning. 
Daarnaast houden de medewerkers van het OOG, maar breder ook van de hele dienst Economie, 
nauw contact met Vlaio en kunnen we steeds terecht bij een aantal bedrijfsadviseurs voor specifieke 
vragen. Deze bedrijfsadviseurs houden ons op de hoogte over nieuwe subsidies, aanpassingen in 
bestaande aanvraagprocedures en gerichte subsidie-oproepen. 

Vanuit de dienst economie wordt er ook ingezet op pro-actieve informatie- en kennisdeling via 
Business Bites. Dit zijn inspiratiesessie voor Gentse ondernemers met een focus op maatschappelijke 
trends en/of topics. Tijdens 1 van de Business Bites in 2022 gaf Vincent Defour (CEO van Trensition) 
inzichten over de voordelen van een AI-gedreven strategie voor bedrijven, om zo in te spelen op 
hedendaagse en toekomstige trends. Deze sessie was een groot succes, waarbij heel wat 
interessante uitdagingen en opportuniteiten voor bedrijven aan bod kwamen.

 Daarnaast wordt vanuit de dienst economie intensief ingezet op 4 speerpunten: health tech, 
biotech, cleantech en digitech. Voor digitech is AI zeker één van de belangrijkste subsectoren. Onder 
andere via AI4Growth houden we de vinger aan de pols van wat leeft in de community en hoe we 
hierin als stad verder kunnen ondersteunen om zo de bredere ambitie om technologiehoofdstad in 
Europa te worden waar te maken. 

Op de Ghent Economic Board is er een positief advies gegeven op de mede-financiering van een AI 
Hub op Technologiepark Zwijnaarde (490.000 euro via ons hefboomfonds). De AI Hub wordt een 
flagship initiatief vanuit oa UGent om de adoptie van Artificiële Intelligentie (AI) in de regio sterk te 
versnellen, als katalysator voor succesvolle ontwikkeling van nieuwe processen en producten waarin 
AI verwerkt zit. Het doel is het ecosysteem van bedrijven en onderzoek verder te stimuleren richting 
wereldtop.

 

ANTWOORD VRAAG 2

Om AI in te kunnen zetten in de digitalisering van de Stad, heeft Stad Gent samen met District09 
reeds in 2021 een “Ethische AI werkgroep” in het leven geroepen, en processen ontwikkeld om in 
elke digitaliseringsvraag het gebruik van AI op een ethische manier te overwegen. Dit zorgt ervoor 
dat mogelijk drempels of bezorgdheden bij het inzetten van AI proactief worden weggenomen. Deze 
werkgroep laat zich inspireren door (lokale) bedrijven die expertise hebben in het domein. 

Dit heeft al geleid tot een aantal aanbestedingen specifiek rond AI. Zo is er bv in de collectie van de 
Gentenaar AI gebruikt om verbanden te zoeken tussen verhalen en kunstwerken die werden 
ingezameld. Ook in onze stedelijke besluitvorming willen we AI zijn werk laten doen. Het komt erop 
neer dat we we ervoor zorgen dat computers de gemeenteraadsbesluiten begrijpen, zodat ze op hun 
beurt mensen kunnen helpen om hun weg in die besluiten te vinden. Zo zou je bijvoorbeeld op de 
wijkpagina’s van de website van Stad Gent automatisch de besluitvormingen over deze wijk kunnen 
linken. Deze zaken zijn in onderzoek.

Daarnaast houdt District09 via contacten met de Universiteit Gent en imec nauwe banden met 
initiatieven zoals het Vlaams AI-onderzoeksprogramma, De Vlaamse AI Academie en FARI (AI for the 
Common Good Institute).
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https://www.flandersairesearch.be/nl
https://www.vaia.be/nl/about
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2023_MV_00060 - MONDELINGE VRAAG - VERPLEEGKUNDIGEN IN DE ZORG UIT INDIA

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Winter Anita (Groen)

vragenuurtje - vergadering van maandag 30 januari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

In de pers vernemen we dat er een nieuwe lichting verpleegkundige arbeidskrachten uit India naar 
het Gentse komt in het kader van het Auroraproject. 

De Gentse woonzorgcentra toonden in het verleden al eens interesse maar zijn uiteindelijk niet op 
het aanbod ingegaan.

Naast de ethische vraag of het wel kan om competente arbeidskrachten uit India naar hier te halen, 
stellen we ons ook de vraag of de verpleegkundigen zowel tijdens de opleiding als wanneer ze 
effectief aan het werk zijn, arbeidsrechtelijk voldoende garanties hebben. 

We zien allen dat er handen te kort zijn in de zorg, iets waar u als schepen van gezondheid en zorg 
hard op werkt. 

Vraag

1. Kan u nog eens toelichten welke inspanningen we doen om mensen die in de regio Gent wonen 
en talent of interesse hebben om in de zorg te werken aan te trekken en voldoende opleiding te 
voorzien?

2. Erkennen we bijvoorbeeld ervaring in de zorg van Gentenaars indien ze deze buiten de EU 
verworven hebben? indien niet, zijn er plannen om daar werk van te maken?

ANTWOORD
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Collega De Winter, 

 

De Dienst Selectie en de woonzorgcentra doen véél om zoveel mogelijk kandidaten voor een job in 
de zorg te bereiken:

 

- meerdere open jobdagen per jaar in de woonzorgcentra. Geïnteresseerden kunnen zelfs meteen op 
sollicitatiegesprek komen;

 

- de werkgroep ‘Handen op de werkvloer’ zoekt continu naar nieuwe acties om werkkrachten aan te 
trekken. Momenteel wordt ‘Refer a friend’ uitgewerkt: een medewerker die een nieuwe collega 
aanbrengt, krijgt een attentie;

 

- Dienst Selectie maakt op scholen de Stad als werkgever bekend, en biedt zelfs sollicitatietraining 
aan. De woonzorgcentra bieden stages aan, geven gastcolleges en organiseren schoolbezoeken;

 

- Dienst Selectie maakt het jobaanbod bekend op stage- en jobbeurzen;

 

- Op de jobsite is er een pagina voor jobs én stages in de zorg. Ook via onze sociale media zetten we 
die in de kijker;

 

- In ‘Project 600’ kunnen zorgkundigen de opleiding verpleegkundige volgen;

 

- In een recent traject voor knelpuntberoepen kunnen interne medewerkers zich omscholen tot 
zorgkundige.

 

Wat het erkennen van ervaringen buiten de EU betreft: waar mogelijk laten we 
diplomavoorwaarden vallen. Soms zijn we verplicht om decreten of regelgeving te volgen en kan dat 
niet.

 

Als er een ervaringsvereiste is, gaat het om relevante beroepservaring, maakt niet uit of die binnen 
of buiten de EU verworven werd.

 

Collega De Winter, tot daar mijn antwoord. Als u nog extra vragen hebt over  over dit thema zou ik u 
willen vragen om u te richten tot de bevoegde schepen, de schepen van personeelsbeleid. 
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2023_MV_00061 - MONDELINGE VRAAG - HAATSPRAAK OP SOCIALE MEDIA EN HET HIER NIET 
INITIATIEF

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Ben Chikha Fourat (Groen)

vragenuurtje - vergadering van maandag 30 januari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Haatspraak op sociale media en online fora is alom tegenwoordig. 

Onderzoekers van de UAntwerpen stelden een verdubbeling vast van het aantal online haatspraak 
gevallen over de laatste 2 à 3 jaar. 

Recent is er een breed initiatief gelanceerd door sociale mediamanagers dat hierover wil 
sensibiliseren en vooral ook tools aanbiedt die beheerders van sociale media kunnen helpen in de 
omgang met haatspraak.

Concrete voorbeelden van slachtoffers van online haatspraak zijn spijtig genoeg talrijk en nabij te 
vinden.

Publiek gekende personen en overheden blijven niet gespaard van online haatspraak.

Ook de Stad Gent is zelf aanwezig op verschillende sociale media en onderschrijft het Hier Niet 
initiatief.

Vraag

1. Welke ervaringen hebben de sociale mediamanagers van de Stad Gent met betrekking tot 
online haatspraak op de eigen sociale media?

2. Dienen ze dikwijls in te grijpen?
3. Zo ja, op welke wijze doen ze dat?
4. En hoe kan het Hier Niet initiatief hier een bijdrage aan leveren? 

ANTWOORD

-
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2023_MV_00062 - MONDELINGE VRAAG - KERSTBOMEN 

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

D'Hose Stephanie (Open Vld)

vragenuurtje - vergadering van maandag 30 januari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

De feestdagen zijn achter de rug, de kerstboom is opgeruimd.

De kerstbomen worden door IVAGO opgehaald en gaan met het andere groenafval mee naar de 
verwerker die het gft aanpakt.

In andere steden en gemeenten worden de kerstbomen opgehaald en verhakseld. Ze kunnen dan 
nog dienen voor houtschors.

Maar er zijn alternatieven. Ik dacht in Laarne worden de afgedankte kerstbomen, met een kluit, 
verzameld om ze opnieuw te planten op een weide. Tegen kerst kan de boom weer opgehaald 
worden.

Het is beter voor het milieu om een boom te recycleren dan elk jaar een nieuwe te kopen.

Vraag

Hoe staat de schepen hier tegenover ?  

Zouden we dit in Gent kunnen organiseren ?  

ANTWOORD

-
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2023_MV_00063 - MONDELINGE VRAAG - "RED LIJN 18" EN HET STRATEGISCH OVERLEG MET DE 
LIJN

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Vandenbroucke Joris (Vooruit)

vragenuurtje - vergadering van maandag 30 januari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Een nieuwe maand, een nieuw protest tegen ingrepen van De Lijn op het Gentse stadsnet die het 
aanbod in enkele wijken vermindert. Deze keer gaat een petitie rond over het ingekorte traject van 
buslijn 18 in Drongen waar 4 haltes sneuvelen, o.a. aan het kerkhof. Al 1000 handtekeningen werden 
verzameld. De communicatie erover is wederom niet duidelijk, zo stelde de Reizigersbond vast. 

Deze en andere aanpassingen kaderen in de uitrol van "fase 0" van de basisbereikbaarheid. In 
november kondigde u aan dat het stadsbestuur zich daartegen verzet en dat er strategisch overleg 
met De Lijn gepland werd dat evenwel werd afgeblazen in december. Nieuwe datum was vrijdag 20 
januari. 

Vraag

- Heeft het strategisch overleg met De Lijn over de aanpassingen in kader van "fase 0" 
plaatsgevonden? Wat heeft dat overleg opgeleverd? Welke afspraken werden gemaakt? 

- Kan u een volledig overzicht geven van de verschillende aanpassingen, inclusief de timing ervan? 
(eventueel schriftelijk)

- Is er al zicht op ingrepen ikv de volgende fases voor de uitrol van de basisbereikbaarheid? 

ANTWOORD

-
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2023_MV_00067 - MONDELINGE VRAAG - GEBRUIK MELDINGSAPP SLUIKSTORT

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

vragenuurtje - vergadering van maandag 30 januari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Onze stadsdiensten en IVAGO zijn dagelijks in de weer om onze stad proper te maken en te houden. 
Ze werken zowel preventief als repressief om ervoor te zorgen dat er minder sluikstort is. 

Sinds 2017 kunnen Gentenaars sluikstort ook via de meldingsapp signaleren, naast de kanalen via 
Gentinfo. De meldingsapp zorgt voor een eenvoudige melding en vlotte doorstroming naar de 
bevoegde diensten. 

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

Vraag

1) Is de meldingsapp volgens de schepen voldoende ingeburgerd? 

2) Wordt de app nog steeds frequent gebruikt om sluikstort te melden? 

ANTWOORD
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Beste raadslid De Roo,

Beste Stijn,

 

Dank voor uw vraag. Om de bekendheid van de meldingsapp te beoordelen kijken we best ook eens 
naar totaal van de meldingscijfers. 

 

In 2022 werden er 50.225 meldingen gemaakt van sluikstort. Dat zijn een kleine duizend meldingen 
per week. Ten opzichte van de voorbije jaren gaat dit aantal in licht stijgende lijn, in 2021 hadden we 
47.964 meldingen, in 2020 waren dat er 43.625. Het merendeel van de meldingen komt binnen via 
de app, in 2022 was dat zo'n 64% van het totaal, goed voor 32.000 meldingen via de meldingsapp. Ik 
benadruk dat de Gentenaar op deze manier, telkens hij gebruik maakt van de meldingsapp, mee 
helpt de problematiek in kaart brengen. Op die manier kunnen wij gerichter inzetten op handhaving, 
preventie en het systematisch opruimen van sluikstorten. 

 

Ook het gebruik van de meldingsapp stijgt de laatste jaren licht, in 2019 kwam slechts 49% van de 
meldingen via de app, dit jaar zoals gezegd 64%. We kunnen dus stellen dat de meldingsapp gekend 
is, de grote aantallen meldingen spreken boekdelen. We kunnen ook stellen dat de bekendheid van 
de app in stijgende lijn zit, steeds meer Gentenaars doen hun meldingen via de app.  

 

Meldingen worden dagelijks allemaal beoordeeld en verwerkt, ook in het weekend en op 
feestdagen, door de administratieve cel en dispatch van de dienst Openbare Reiniging van IVAGO. 
Om u een voorbeeld te geven, in 2021 bijvoorbeeld resulteerde dat in 35.322 opgeruimde 
sluikstorten. Onze sluikstortploegen ruimden dat jaar 895 ton sluikstort op, of 11% minder dan in 
2020. Gezien het stijgende aantal meldingen kunnen we concluderen dat er in 2021 meer kleinere 
sluikstorten werden gemeld en opgehaald. 

 

IVAGO haalt 5 dagen per week sluikstort op met de perswagen in Gent. Ook grote stukken sluikstort 
(kasten, koelkasten, …) worden met de kraanwagen opgehaald, van maandag tot en met vrijdag. 
Wekelijks haalt IVAGO verder nog sluikstort op in bermen en grachten van onbevaarbare waterlopen 
langs de openbare weg.  De sluikstortploegen van IVAGO gaan op pad met een tablet, waarop ze live 
kunnen zien waar de op te halen sluikstorten zich bevinden en waarmee ze ook de opgehaalde 
sluikstorten kunnen verwerken. Na controle van de dagtaak worden niet-opgehaalde sluikstorten 
opnieuw ingepland en indien nodig doorverwezen naar diverse diensten (Groendienst, Netheid, …). 
Zo'n 89% van de sluikstorten worden binnen de 42 na melding opgehaald. 97% binnen de 66 u na 
melding. Hiervoor verdient IVAGO een dikke pluim. 

 

Dit gezegd zijnde kunnen we concluderen dat de meldingsapp een succesverhaal genoemd kan 
worden. 
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2023_MV_00068 - MONDELINGE VRAAG - NOOD AAN EXTRA RUIMTE VOOR HET PROJECT GENTSE 
SPRUITEN

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Misplon Bert (Groen)

vragenuurtje - vergadering van maandag 30 januari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Gentse spruiten is een organisatie die activiteiten organiseert voor Gentse baby's, peuters en hun 
ouders. Ze hebben onder andere een babytheek. Ze dienen hun huidige opslagruimte te verlaten en 
zijn nu dringend op zoek naar een locatie waar opslagruimte is en eventueel faciliteiten voor 
ontmoetingsruimte. 

Vraag

• Is de stad op de hoogte van deze dringende verhuis?
• Kan de stad helpen met het vinden van een locatie?

ANTWOORD

-
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2023_SV_00001 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - ZICHTBAARHEID AANKOMEND VERKEER OP HET 
KRUISPUNT MOERBEZIELAAN - ROODBORSTJESSTRAAT - WILLY MASTSTRAAT (WONDELGEM) - 
BEVOEGDE SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 10 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Er worden mij problemen gemeld met de zichtbaarheid van naderend verkeer voor voertuigen die 
zich vanuit de Moerbezielaan richting de Roodborstjesstraat verplaatsen.

Op die plaats in de Moerbezielaan dienen zij voorrang van rechts te verlenen aan het verkeer vanuit 
de Roodborstjesstraat. Echter, door de inrichting van het kruispunt is het aankomend verkeerd niet 
zichtbaar voor bijvoorbeeld gesloten camionettes.

Het probleem sleept al lang aan, maar komt nu pas naar boven.

De schepen heeft zich in voorgaande tussenkomsten geen voorstander getoond van het gebruik van 
spiegels, omdat zij het beeld op de rijbaan kunnen vervormen.

Toch lijkt een afweging opportuun tussen een vervormd straatbeeld en de risico's op ongevallen van 
een verminderde zichtbaarheid.

Vraag

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

1. Is de schepen op de hoogte van deze situatie van verminderde zichtbaarheid?
2. Welke oplossingen zijn mogelijk volgens de schepen? Wanneer zouden deze oplossingen 

kunnen gerealiseerd worden?
3. Overweegt de schepen het plaatsen van een spiegel? Indien ja, op welke termijn is dit 

mogelijk?
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ANTWOORD

Een verkeersspiegel heeft inderdaad heel wat nadelen. Vaak leiden ze tot meer onveiligheid. 
Verkeersspiegels geven nooit een volledig accuraat beeld weer van de verkeerssituatie. Voertuigen 
lijken verder dan ze in werkelijkheid zijn, hun snelheid is moeilijk in te schatten, en fietsers worden 
gemakkelijk over het hoofd gezien. Door dit vertekend beeld verhoogt de kans op ernstige 
ongevallen. Bij regenachtig, mistig weer zijn ze al helemaal niet bruikbaar. 

Het lijkt ook onwaarschijnlijk dat de oorzaak van onveiligheidsgevoel louter te vinden is in een 
verminderde zichtbaarheid aan dit kruispunt. De beschikbare zichtruimte aan dit kruispunt is in 
vergelijking met heel veel plekken in Gent net heel groot. Het vergt natuurlijk wel effectief een 
aangepaste snelheid van alle bestuurders, mogelijk zelf met een volledige stopbeweging. In principe 
kan dat perfect binnen de huidige inrichting van het kruispunt. Een lager snelheidsregime 
ondersteunt natuurlijk een voorrang van rechtsregeling en stopbewegingen aan de kruispunten beter 
dan een hoger snelheidsregime. Stad Gent plant nog dit jaar ook dit kruispunt op te nemen binnen 
een grote zone 30 in Wondelgem. Het lijkt waarschijnlijk dat hiermee ook het 
verkeersveiligheidsgevoel zal verbeteren. 
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2023_SV_00002 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - STAND VAN ZAKEN HERAANLEG KAPITEINSTRAAT - 
BEVOEGDE SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 10 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

De schepen antwoordde onder meer: "Voor de straat is een heraanlegdossier opgestart waarvan 
uitvoering in 2025 is voorzien, en binnen dit dossier is 30km/u reeds als ontwerpsnelheid 
vastgelegd.  

Voorafgaand aan de heraanleg wordt ook nog bekeken welke fietsinfrastructuur er moet komen, al 
dan niet in combinatie met schrapping van een deel van het parkeren. Afhankelijk van het 
respecteren van de startdatum van de werken plannen we in 2023 tijdelijk fietssuggestiestroken in 
afwachting van de heraanleg. Het ontwerp hiervoor wordt nog opgemaakt."

Vraag

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen. 

1. Wat is de stand van zaken van de vermelde fietssuggestiestroken die zouden gerealiseerd 
worden in 2023? 

2. Wat is de impact van de werven van de Evergemsesteenweg en de Meulestedebrug op de 
planning voor verbeteringen in functie van de verkeersveiligheid?

3. Werd reeds een ontwerp opgemaakt voor de vermelde fietssuggestiestroken?
i. Indien ja, kan de schepen het ontwerp bezorgen? Wat is de impact op de 

parkeergelegenheid in de straat? 
ii. Indien nee, wat is de timing voor het ontwerp?

4. Wat is de stand van zaken van het heraanlegdossier voor de straat? Wat is de voorziene 
timing?

5. Worden er in afwachting van de heraanleg nog herstelwerkzaamheden uitgevoerd? Ter 
hoogte van huisnummer 40 is er bij regenweer bijvoorbeeld een grote plas water tot op het 
voetpad, die om herstel vraagt. Graag meer uitleg.
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ANTWOORD

Met het bestaande budget gaan we minder kunnen uitvoeren dan voorzien. De energiecrisis, inflatie 
en toegenomen grondstofprijzen hebben een grote impact op de kosten voor lopende en geplande 
werken aan wegenis en publieke ruimte.

De prijzen voor openbare werken bijvoorbeeld zijn het afgelopen jaar in Vlaanderen met maar liefst 
25% gestegen. Heel wat projecten zijn al gegund en zijn in uitvoering van lopende contracten en 
werven. De budgetten van de stad zijn helaas niet evenredig toegenomen. We zullen dus minder 
kunnen doen met die voorziene budgetten. 

Momenteel zijn de diensten bezig met een budgettaire inschatting en bekijken zij welke 
verschuivingen noodzakelijk zijn.  Zij bekijken ook de bestaande kanalen voor cofinanciering om 
zoveel mogelijk projecten uit te kunnen voeren. 

Gezien de hoge kostprijs van coating voor fietssuggestiestroken en de huidige besparingen bij Stad 
Gent zijn de fietssuggestiestroken niet ingepland voor 2023. 

De beide werven (Evergemsesteenweg en Meulestedebrug) zullen normaliter volledig uitgevoerd zijn 
tegen 2025-2026 en dus geen impact hebben op het dossier voor integrale heraanleg. Deze integrale 
heraanleg van de Kapiteinstraat staat op de planning voor de volgende legislatuur (in samenwerking 
met Farys). 

 Zolang de integrale heraanleg niet is gestart blijft de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen verder 
instaan voor het curatief onderhoud. Acute problemen worden dan ook best gemeld via Gentinfo 
dan wel via het meldingsformulier op de website van de Stad Gent: www.stad.gent/meldpuntwegen. 
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2023_SV_00003 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - SIGNALISATIE VERBOD PARKEREN LINDELEI - BEVOEGDE 
SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 10 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Bossuyt Anneleen (N-VA)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Sommige autobestuurders denken dat in de Lindenlei mag geparkeerd worden op de verhoogde 
strook rechts van de rijbaan (richting centrum rijdende), ervan uitgaande dat dit een verhoogde 
berm is. Vroeger, toen de rijrichting nog in tegengestelde zin was, stond er een verkeersbord dat 
expliciet aangaf dat parkeren verboden is. 

Vraag

Vandaar mijn vraag: is het mogelijk om duidelijke parkeersignalisatie aan te brengen aan de 
Lindenlei zodat bestuurders zich niet onnodig met GAS-boetes geconfronteerd zien?

ANTWOORD

Verwezen naar de commissie MEO februari 2023
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2023_SV_00004 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - MOBIELE ASSISTENTIEWONING - BEVOEGDE SCHEPEN 
RUDY CODDENS - 10 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Vanden Eynden Nicolas (Open Vld)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

In 2018 kon het OCMW van Gent, mede dankzij de steun van de provincie Oost-Vlaanderen, als 
eerste in Vlaanderen, een mobiele mantelzorgwoning aankopen. Dit was een goede zaak want dit 
paste perfect in de strategie om ouderen langer thuis te laten wonen.

Ik lees nu in de pers dat het project onhaalbaar is. Er zijn teveel vereisten qua vergunningen, de 
mogelijkheden waarin het wel kan , zijn te beperkt.

Nochtans werd dit helemaal ingeburgerd in Nederland.

Vraag

Over welke vergunningen gaat het  ?  Heeft de aanpassing aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening met betrekking tot zorgwonen in 2021 de mogelijkheden niet juist verruimd ?

Kan er geen oplossing op langere termijn gevonden worden ? Is er overleg gepleegd met  de 
Vlaamse administratie om eventuele hiaten en obstakels in de regelgeving verder aan te pakken ?

Welke verdere plannen heeft de schepen voor deze aangekochte woning ?

ANTWOORD

Hieronder vindt u het antwoord terug op uw schriftelijke vraag betreffende mobiele 
assistentiewoning.

Het project van de mobiele zorgwoning werd in 2018 opgestart dankzij steun van de Provincie en 
liep af in december 2022.

Dit project kaderde binnen de doelstelling ‘Ouderen zo lang mogelijk zelfstandig en kwalitatief thuis 
of in een aangepaste woonvorm in hun wijk laten wonen’ van de ontwerpbeleidsnota ‘Gent, 
leeftijdsvriendelijke stad’.  

Kwaliteitsvol, zelfstandig en betaalbaar wonen is één van de grote uitdagingen voor Gent. Er is een 
blijvende nood aan een gedifferentieerd, flexibel, hedendaags en betaalbaar aanbod dat balanceert 
op de raakvlakken tussen huisvesting, wonen, welzijn en zorg.

Een mobiele zorgwoning vormt één van de mogelijke woonoplossingen in de woon- en zorgcontext 
van een oudere of zorgbehoevende waarbij de zorg bijkomend van nabij kan voorzien worden.  

De doelstelling van het project was drieledig:  
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• Een maximaal toegankelijke, duurzame en energiezuinige zorgwoning ontwerpen en 
realiseren als modelwoning.  

• Met behulp van de modelwoning deze woonvorm promoten als mogelijke schakel in het 
woontraject van ouderen en zorgbehoevenden.

• Het mobiel zorgwonen trachten in te passen in het bestaande decreet zorgwonen in de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). 

Het concept zorgwonen, zoals omschreven in artikel 4.1.1., 18° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening (2009), definieerde een zorgwoning als één fysiek geheel met de bestaande woning. Dit 
impliceert dat er in/aan de bestaande woning aanpassingen gebeuren die blijvend zijn. 

Dergelijke ingrepen kosten vaak heel wat geld, hetgeen haaks staat op het feit dat een zorgrelatie 
zelden een permanent karakter heeft, en zijn niet altijd financieel mogelijk of stedenbouwkundig 
gewenst. Bovendien vraagt de uitvoering ervan tijd zodat inspelen op een acute zorgvraag niet 
mogelijk is. 

Bij de start van dit proefproject in 2018 was mobiel zorgwonen m.a.w. wettelijk niet mogelijk. 

De diensten Stedenbouw, Burgerzaken, Toezicht, Wonen en Zelfstandig Wonen werkten samen aan 
de uitwerking van een beleidsmatig gewenste ontwikkeling. Deze werd in 2020 goedgekeurd door 
het collega van burgemeester en schepenen en maakte mobiel zorgwonen in Gent mogelijk via een 
omgevingsvergunning met medewerking van een architect.

Vanuit het proefproject lobbyden we samen met andere praktijkprojecten voor de uitbreiding van 
het bestaande concept zorgwonen op Vlaams niveau. 

In de zomer van 2021 treedt het decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimte Ordening 
(VCRO) inzake zorgwonen als resultaat hiervan in werking. 

Deze wijziging heeft een aantal versoepelingen tot gevolg die zeker een stap in de goede richting 
zijn.  

• Zorgwonen kan op drie manieren ingericht worden.  
• Een mobiele zorgwoning kan vanaf dan geplaatst worden via een vereenvoudigde 

aanvraagprocedure, met name een meldingsprocedure. Maar een meldingsprocedure is toch 
nog administratief hoogdrempelig voor de doorsnee burger. 

• Het is mogelijk om een zorgwoning te creëren in zonevreemde woningen en in woningen 
binnen verkavelingen die het creëren van bijkomende woongelegenheden verbieden. 

Er zijn ook echter een aantal bijkomende voorwaarden opgelegd:  

• Een mobiele zorgwoning kan slechts in de tuin geplaatst worden voor een periode van 3 jaar, 
eenmalig verlengbaar met nogmaals 3 jaar. Dit is ten opzichte van de 2x 5 jaar in de 
beleidsmatige gewenste ontwikkeling toch een relevant aantal jaar minder. Deze korte termijn 
creëert voor velen een woononzekerheid. Want waar moet men naartoe indien de zorgrelatie 
nog niet ten einde is en er geen andere woonvorm aangewezen is? 

• Bovendien brengt deze korte termijn ook de betaalbaarheid in het gedrang. Naast de huur- 
of aankoopprijs moet men ook een hoge kost betalen voor de plaatsing, verwijdering en de 
aansluitingen van de zorgunit. 

• Een mobiele zorgwoning moet niet alleen voldoen aan de vereisten EPB (wat de 
woonkwaliteit zeker ten goede komt) maar ook aan de hemelwaterverordening. Dit wil 
zeggen dat de tijdelijke woning (groter dan 40m²) moet voorzien worden van een groen dak of 
moet worden aangesloten op een bestaande of nieuwe regenwaterput. Dit komt de 
betaalbaarheid van de woonvorm niet ten goede.  
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Gedurende het project hebben we verschillende acties ondernomen, o.a. op Vlaams niveau, om een 
zo gunstig mogelijk kader voor  de mobiele zorgwoning te bekomen:  

• 2019
i. De Dag van het lokaal woonbeleid 
ii. Commissie Huisvesting VVSG  

• 2020
i. Toelichting hoorzitting Vlaams Parlement 
ii. Voorjaarscongres Ruimte & Zorg 
iii. Navraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid naar mogelijke middelen 
iv. Oproep Commissie Huisvesting VVSG 
v. Parlementaire vragen n.a.v. van het aangekondigde decreet tot wijziging van de VCRO 

• 2021
i. Beleidsforum Zorgwonen  

• 2022
i. Overleg met Wonen Vlaanderen over de ervaren knelpunten vanuit het proefproject
ii. Afstemming met andere proefprojecten rond de knelpunten mobiel zorgwonen 

Gedurende het project hebben we er als bestuur voor gekozen om zelf geen mobiele zorgwoningen 
aan te bieden. Er zijn namelijk voldoende aanbieders op de private markt.  

Naar aanleiding van het einde van het proefproject wordt momenteel een eindrapport met o.a. de 
knelpunten en aanbevelingen opgemaakt dat ook zal overgemaakt worden aan Wonen Vlaanderen. 

Wat betreft de toekomst van de zorgunit onderzoeken we momenteel de mogelijkheden om zo een 
te komen tot een nieuwe invulling. 
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2023_SV_00005 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - WERKING RAAD VAN BESTUUR GENT 2030 - BEVOEGDE 
SCHEPEN SAMI SOUGUIR - 10 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Deckmyn Johan (Vlaams Belang)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

De vergaderingen van de Technische Subcommissie Gent 2030 werden al meermaals uitgesteld 
omwille van het feit dat er onvoldoende nieuwe elementen zijn om deze bijeen te roepen. Zo werd 
deze subcommissie die begin januari had moeten doorgaan, reeds uitgesteld tot mei.

Blijkbaar vorderen de inhoudelijke gesprekken binnen de Raad van Bestuur van Gent 2030 niet zo 
vlot. Aan de leden van de technische subcommissie liet men niettemin weten dat er de komende 
weken en maanden een aantal inhoudelijke punten besproken zullen worden.

Vraag

Hoeveel keren kwam de raad van bestuur van Gent 2030 reeds samen? Hoeveel leden van de raad 
van bestuur dagen er gemiddeld op voor deze vergaderingen?

Welke timing heeft de raad van bestuur vooropgesteld m.b.t. de vormgeving van het project Gent 
2030? Zal deze timing gehaald worden?

Welke inhoudelijke punten dienen er nog besproken te worden? Over welke inhoudelijke punten is 
er reeds een consensus?

Kan er mij een lijst bezorgd worden van de leden van de raad van bestuur Gent 2030? Zijn er 
intussen al leden van deze raad van bestuur  afgehaakt en/of geregeld afwezig?

ANTWOORD

Op de volgende momenten vond de Technische Subcommissie Gent 2030 plaats:

- 5 mei 2022 (installatievergadering)

- 8 juni 2022

- 8 september 2022

In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2022 tot oprichting van en deelname 
in vzw Gent 2030 werd op 18 oktober 2022 de vzw Gent 2030 opgericht en vond de eerste raad van 
bestuur en algemene vergadering plaats. Dit was voornamelijk een technisch-administratieve 
bijeenkomst waarin de modaliteiten en afspraken werden vastgelegd in functie van de oprichting van 
de nieuwe vzw.
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De technische subcommissie Gent 2030 van 21 november 2022 werd verschoven naar 12 januari en 
opnieuw naar 9 mei 2023.

Aanvankelijk was een tweede raad van bestuur Gent 2030 voorzien op 29 november 2022 maar die 
werd verschoven naar 11 januari 2023.

De drukke vergaderagenda van het najaar 2022 heeft ervoor gezorgd dat er zowel in de timing van 
de raad van bestuur als die van de technische subcommissie Gent 2030 moest worden geschoven. 
Daarnaast was de vergaderfrequentie van de technische subcommissie, in afwachting van de 
oprichting van de vzw Gent 2030, bewust hoger en was het steeds de opzet dat gaandeweg de vzw 
Gent 2030 haar rol zou opnemen.

De tweede raad van bestuur van vzw Gent 2030 vond plaats op 11 januari 2023, dus één dag voor de 
technische subcommissie Gent 2030 was voorzien. Op deze bestuursvergadering werd voor het 
eerst het inhoudelijk traject en werkingsmodel van Gent 2030 aan de bestuursleden voorgesteld dat 
de komende maanden moet worden uitgerold.

Aangezien we slechts één inhoudelijke bijeenkomst met de raad van bestuur hebben gehad, vonden 
we het opportuun om de technische subcommissie Gent 2030 uit te stellen naar mei tot we een 
volgende inhoudelijke mijlpaal hebben bereikt.

Volgende bestuursleden werden door de algemene vergadering van 18 oktober 2022 aangeduid:

▪ Voordracht UGent: Badra Djait, Jeroen Vanden Berghe

▪ Voordracht Community Gent: Mieke Van Herreweghe, Andy T’Jampens

▪ Voordracht Gents Kunstenoverleg: Aristide Bandora, Veerle Simoens

▪ Voordracht North Sea Port: Daan Schalck

▪ Voordracht Stad Gent: Burgemeester Mathias De Clercq, schepen Sami Souguir, schepen Bram Van 
Braeckevelt, voorzitter van de gemeenteraad Christophe Peeters en gemeenteraadslid Anneleen 
Van Bossuyt.

Op de laatste raad van bestuur van 11 januari werd aan de bestuursleden expliciet gevraagd om 
extra nieuwe bestuursleden voor te dragen omdat we op basis van expertise de kennis van de 
verschillende beleidsdomeinen in de raad van bestuur willen uitbreiden.

Na twee bijeenkomsten kan men dus moeilijk een patroon van ‘regelmatig afwezigheid’ vaststellen. 
Op de oprichtingsvergadering was het voltallige bestuur aanwezig en op de tweede vergadering 
waren er drie volmachten verleend.

Wat betreft de timing voor de vormgeving van het project werd in de Raad van Bestuur 
onderstaande planning meegedeeld. De exacte data en deadlines voor het toekennen van de titel 
van Europese Culturele Hoofdstad in 2030 in België is nog niet gekend. Dit hangt af van de officiële 
aankondiging van de procedure die in België voorzien is eind 2023. Voorlopig wordt daarom gewerkt 
met volgende voorlopige deadlines voor de werkzaamheden:

▪ Afronden van de inhoudelijke werkzaamheden uiterlijk 12/07/2024 zodat het bidbook gefinaliseerd 
kan worden op 30/09/2024

▪ In functie van het tweede bidbook: afwerken van het bidbook op 30/06/2025

▪ In geval van toegekend krijgen van de titel dient uitgegaan te worden van een doorstart van de 
cultureel-artistieke coördinatie in tijdelijke organisatievorm voor het uitvoeren van het titeljaar 
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tegen 1 september 2026.

Op 9 mei 2023 zullen we de voortgang aan de commissieleden presenteren.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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2023_SV_00006 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - GRATIS PARKEERTIJD

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Bossuyt Anneleen (N-VA)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

-

Vraag

In Gent geldt dat je in de rode, oranje, gele en groene parkeerzones per dag 2x 20 of 30 minuten 
gratis kan parkeren. Wanneer je bijvoorbeeld een uur of langer parkeert, krijg je echter geen 20 of 
30 minuten gratis parkeertijd. In een aantal andere steden geldt dit laatste wel: hoe lang je ook 
parkeert, je hebt altijd recht op de voorziene gratis parkeertijd (15, 20 of 30 minuten, al 
naargelang). 

Vandaar mijn vragen:  

1. Is het stadsbestuur bereid om dit laatste principe ook in Gent in te voeren, voor één of 
meerdere parkeerzones (rood, oranje, geel, groen)? 

2. Zo ja, hoe ziet de schepen dit? Zo nee, waarom niet?

ANTWOORD

Verwezen naar de commissie MEO februari 2023
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2023_SV_00007 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - VERKEERSVEILIGHEID N9 MARIAKERKE 
(OPVOLGVRAAG) - BEVOEGDE SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 11 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V), Van Bignoot 
Christiaan (Open Vld)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Langs de N9 in Mariakerke vormt zich een gevaarlijke verkeerssituatie door geparkeerde 
vrachtwagens. Dit werd tijdens de commissie MEO van maart 2022 aangekaart door raadsleden De 
Roo en Van Bignoot (2022_MV_00147 en 2022_MV_00157). Beiden stelden hieromtrent in 
september een schriftelijke opvolgvraag (2022_SV_00466).

Op die laatste vraag antwoordde de schepen dat het Agentschap Wegen en Verkeer de stad advies 
verleende over het verbeteren van de methodiek van het oprijaanzicht. Daarnaast antwoordde de 
schepen: “Het Mobiliteitsbedrijf herbekijkt met dit advies de kruispunten om de vereiste ruimte 
parkeervrij te maken. Deze oefening willen we afgerond krijgen tegen einde dit jaar voor elk van de 
takken om dan in uitvoering te gaan 1ste kwartaal 2023.”

Vraag

De vraagstellers hadden van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

1. Werd de vermelde oefening afgerond in 2022?
i. Zo ja, hoe ging het Mobiliteitsbedrijf aan de slag met het advies van het Agentschap 

Wegen en Verkeer? Welke maatregelen worden genomen om de vereiste ruimte aan 
de kruispunten parkeervrij te maken? Wat is de timing voor de concretisering ervan? 
Graag meer uitleg.

ii. Zo nee, wanneer wordt gepland om deze oefening af te ronden? 
2. Welke van de gesuggereerde voorstellen uit de commissie van maart kregen een opvolging? 

Graag meer uitleg.
3. Wat is de stand van zaken inzake het plan stedelijke logistiek? Hoe ver staan de besprekingen 

tussen de bevoegde politieke niveaus en de ambtelijke diensten? Graag meer uitleg.

ANTWOORD

Verwezen naar de commissie MEO februari 2023
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2023_SV_00008 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - VERKEERSITUATIE CARELSHOF (SINT-AMANDSBERG) - 
BEVOEGDE SCHEPEN FILIP WATTEEUW - BETROKKEN SCHEPEN BRAM VAN BRAECKEVELT - - 11 
JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Bossuyt Anneleen (N-VA)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

In de straat Gustaaf Carelshof (tussen de N70 en de Schuurstraat) werd een tijd geleden 
éénrichtingsverkeer ingericht omdat de straat aldus het stadsbestuur onvoldoende breed is voor 
tweerichtingsverkeer. Recent werd echter wel dubbelzijdig parkeren ingevoerd, hoewel de meeste 
zo niet alle woningen een eigen oprit hebben; daarvoor zou de straat dan toch breed genoeg zijn. 
Voor de Ivago-vrachtwagens is het nu echter moeilijk manoeuvreren in de straat en een deel van de 
straat werd sindsdien aldus bewoners al meermaals overgeslagen bij de vuilnisophaling. 

Vraag

Vandaar mijn vragen: 

1. Vanwaar de inrichting van dubbelzijdig parkeren? Aan welke vraag/nood beantwoordt deze 
maatregel? Is er sprake van een hoge parkeerdruk en zijn hier cijfers over beschikbaar?

2. Werden hierover al meldingen of klachten ontvangen?
3. Hoe evalueert Ivago de maatregel? Werd voorafgaandelijk advies bij Ivago ingewonnen?

ANTWOORD

Verwezen naar de commissie MEO februari 2023
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2023_SV_00009 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - PARKJE ZANDSTRAAT - BEVOEGDE SCHEPEN ASTRID DE 
BRUYCKER  - 15 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Boever Gabi (Vlaams Belang)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

In de nabijheid van het speeltuintje in de Zandstraat sneuvelden er door het stormweer een aantal 
bomen. De afgeknakte stammen en takken vertonen uitstekende splinters (zie  foto’s als bijlagen). 
Dit brengt de veiligheid van de spelende kinderen in het gedrang.

Vraag

Is de schepen op de hoogte van deze situatie?

Is er een reden waarom werden deze versplinterde stronken en takken niet werden verwijderd?

Worden deze alsnog verwijderd?

Werden er hieromtrent al klachten gemeld?

BIJLAGEN

- Fotos parkje Zandstraat geconverteerd.pdf

Bijgevoegde bijlage(n) :
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ANTWOORD

In antwoord op uw vragen kan ik u het volgende meegeven:

1. Is de schepen op de hoogte van deze situatie?

2. Is er een reden waarom werden deze versplinterde stronken en takken niet werden verwijderd?

3. Worden deze alsnog verwijderd?

De Groendienst heeft na de storm in februari hier verschillende interventies uitgevoerd om deze 
zone veilig te maken.

In de speelzones zelf ruimen we maximaal op en moet de hele omgeving uiteraard maximaal 
voldoen aan de opgelegde veiligheidsnormen voor speelzones. In de meer natuurlijke stukken laten 
we de natuur echter meer z’n gang gaan en daar kan dood hout blijven liggen. Dood hout in het bos 
is immers voor fauna en flora interessant en zo kunnen we er ook voor zorgen dat de betreding in 
het bos niet te intensief is.

We hebben de onderhoudspost gevraagd de speelzones nog eens te controleren en indien nodig 
extra veilig te stellen. De Groendienst zal de gevaarlijkste stammen sowieso recht afzagen.

4. Werden er hieromtrent al klachten gemeld?

We ontvingen hier rond nog geen andere opmerkingen.

BIJLAGEN BIJ HET ANTWOORD

- Fotos parkje Zandstraat geconverteerd.pdf - 

Bijgevoegde bijlage(n) :
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2023_SV_00010 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - MUSEUMPAS - BEVOEGDE SCHEPEN SAMI SOUGUIR - 15 
JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Bouve Mieke (Open Vld)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

De Museumpas bestaat sinds 2018 en is een initiatief waar men als cultuurliefhebber alleen maar 
dankbaar voor kan zijn: voor 59 euro per jaar krijg je toegang tot wel 220 Belgische musea, over de 
grenzen van de gemeenschappen heen. In Gent kan je met de Museumpas bij 10 verschillende 
musea terecht, waaronder het MSK, het STAM en het S.M.A.K.

Vraag

Hoeveel bezoekers maakten gebruik van de Museumpas voor hun bezoek aan de deelnemende 
Gentse musea? Graag de cijfers per jaar van 2018 (lancering Museumpas) t.e.m. 2022.

Welk aandeel van het totale bezoekersaantal maken de gebruikers van een Museumpas uit (per 
museum en per jaar)?

ANTWOORD

Hieronder vindt u het overzicht van het aantal bezoekers dat gebruik maakte van de museumpas 
voor hun bezoek aan de deelnemende Gentse musea van 2018 t.e.m. 2022 en het procentuele 
aandeel van Gent t.o.v. het totale bezoekersaantal.

Per jaar/ museum

Design Museum* Huis van Alijn

Industriemuseum MSK SMAK STAM

Sint-Pietersabdij

De Wereld van Kina

TOTAAL STEDELIJKE MUSEA GUM

Museum Dr. Guislain

TOTAAL 10

GENTSE MUSEA

2018 ( sep- dec) 695 299 254 2.092 2.761 600 557 67 7.325 0 531 7.856
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2019 4.238 1.963 1.458 8.173 9.841 3.167 5.550 602 34.992 0 2.539 37.531

2020 6.389 1.276 1.350 5.422 6.192 2.553 1.810 397 25.389 0 3.112 28.501

2021 8.147 1.788 3.646 8.065 9.339 3.482 7.245 816 42.528 0 3.350 45.878

2022 2.828 2.388 3.777 13.074 13.530 2.474 3.551 897 42.519 3.911 3.911 50.341

TOTAAL verkochte

MP 22.297 7.714 10.485 36.826 41.663 12.276 18.713 2.779 152.753 3.911 13.443 170.107

2018 ( sep- dec) 23.421 17.698 16.962 41.748 42.732 26.942 65.703 17.055 252.261 0 75.327 
327.588

2019 72.751 43.958 36.115 97.185 93.033 64.324 100.351 55.950 563.667 0 75.129 638.796

2020 46.356 17.181 13.824 154.253 39.786 24.465 26.773 24.569 347.207 45.534 392.741

2021 77.405 24.090 31.042 58.277 64.651 32.304 65.490 39.404 392.663 50.870 443.533

2022 20.677 36.807 50.240 96.621 101.348 44.180 54.114 50.744 454.731 98.624 65.931 619.286

TOTAAL BEZOEKERS 240.610 139.734 148.183 448.084 341.550 192.215 312.431 187.722 2.010.529 
98.624 312.791 2.421.944

2018 ( sep- dec) 2,97% 1,69% 1,50% 5,01% 6,46% 2,23% 0,85% 0,39% 2,90% 0,70% 2,40%

2019 5,83% 4,47% 4,04% 8,41% 10,58% 4,92% 5,53% 1,08% 6,21% 3,38% 5,88%

2020 13,78% 7,43% 9,77% 3,52% 15,56% 10,44% 6,76% 1,62% 7,31% 6,83% 7,26%

2021 10,53% 7,42% 2,36% 13,84% 14,45% 10,78% 11,06% 2,07% 10,83% 6,59% 10,34%

2022 13,68% 6,49% 7,52% 13,53% 13,35% 5,60% 6,56% 1,77% 9,35% 3,97% 5,93% 8,13%

% Totaal aantal bezoekers 9,27% 5,52% 7,08% 8,22% 12,20% 6,39% 5,99% 1,48% 7,60% 3,97% 4,30% 
7,02%

*Design Museum gesloten vanaf 6 maart 2022

MP Gent 2018 2019 2020 2021 2022

aantal verkochte

MP 7.856 37.531 28.501 45.878 50.341

% tot aantal bezoekers 2,40% 5,88% 7,26% 10,34% 8,13%

Met meer dan 50.000 verkochte museumpassen was 2022 een recordjaar voor de verkoop van 
museumpassen in de Gentse musea. De recordverkoop loopt gelijk met het hoge aantal bezoekers 
die de 10 Gentse musea in 2022 over de vloer kregen, waarbij ze bijna hetzelfde bezoekerscijfer 
haalden als in het topjaar 2019 (toen nog zonder het GUM weliswaar). In 2021 zijn er meer 
museumpassen verkocht dan in 2019.

In verhouding tot het aantal bezoekers zijn er wel merkbaar meer passen verkocht in onze musea. In 
2019 lag deze verhouding nog op 5,88% voor de Gentse musea, in 2022 steeg deze tot 8,13%.

De museumpas wint dus aan populariteit en de verkoop heeft stand gehouden tijdens de 
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coronajaren. Doorgaans merken we een stijgende verkoop van passen bij een druk bezochte 
tentoonstelling en is er dus wel degelijk een correlatie tussen beide.

De museumpas is een instrument voor volwassenen waardoor musea met veel groeps-en 
schoolbezoeken verhoudingsgewijs een lager aantal verkochte passen vertonen.

De online verkoop van elke pas wint ook aan populariteit.

Sinds december 2022 heeft de cvba museumPASSmusées, de organisatie achter museumpas, een 
dashboard ter beschikking gesteld per museum dat een diepere analyse geeft over de data van de 
museumpas.

Het dashboard geeft inzicht in de gebruiker van de pas: hoeveel herhaalbezoek is er met de pas, 
waar kochten bezoekers hun pas, welke musea in de buurt bezochten ze met hun pas, welke andere 
gelijkaardige musea bezochten ze?

Elk museum kan er naast de eigen demografische gegevens, verkoops- en bezoekaantallen, ook 
benchmarkdata raadplegen over de andere musea.

Een sterk meetinstrument dus waar we de musea vanaf 2023 gerichter op kunnen monitoren.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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2023_SV_00011 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - LANGE DOORLOOPTIJD VOORTRAJECT 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN - BEVOEGDE SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 16 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Peeters Christophe (Open Vld)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

De termijnen binnen de formele procedure voor de aanvraag van een omgevingsvergunning zijn 
strikt vastgelegd, maar vaak gaat nog een heel voortraject vooraf aan het moment dat die formele 
termijn begint te lopen. Voor grote projecten gaat het dan over talrijke overlegvergaderingen, maar 
ook voor kleinere initiatieven is het soms nodig vooraf informatie op te vragen om de aanvraag 
correct op te stellen.

Blijkbaar worden de doorlooptijden binnen die voortrajecten steeds langer, wat tot heel wat 
frustraties leidt, ondernemers hindert om hun activiteiten verder uit te bouwen. Er zouden zelfs al 
architecten en ontwikkelaars zijn die Gent bewust links laten liggen om deze reden.

Vraag

1. Worden ook de doorlooptijden van voortrajecten geregistreerd en blijkt uit deze gegevens 
inderdaad dat deze termijnen steeds langer worden?

2. Waar ligt dit aan? Een toegenomen aantal aanvragen, grotere complexiteit van de aanvragen, 
onderbemanning van de dienst, … ?

ANTWOORD

U kaart terecht aan dat de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en meer specifiek het team 
Begeleiden en Beoordelen - zeg maar de omgevingsambtenaren - uit een moeilijke periode komen. 
Als dieptepunt moeten we teruggaan naar eind 2020 waarbij door een samenloop van 
omstandigheden: pensionering en vertrek van enkele ervaren omgevingsambtenaren ging toen 
gepaard met een toenemende stijging van aanvragen en een toegenomen complexiteit van de job 
door onder meer de meer recente wijzigingen in de Vlaamse regelgeving. Dit zorgde ervoor dat de 
opvolging van zowel dossiers in procedure als in het voortraject stroef verliepen.  

Ondertussen zijn verschillende acties ondernomen om met dit team optimaal en efficiënt te kunnen 
werken:

• Het personeelsbestand werd op punt gebracht. Er zijn heel wat nieuwe aanwervingen 
gebeurd zodat de vooropgestelde personeelsbehoefte sinds 1/1/2023 volledig is ingevuld. 
Afgelopen 2 jaar werd actief ingezet op opleiding om zo de kennis en kunde in dit team te 
vergroten en versterken. Er werd ingezet op tijdsregistratie om zo de verschillende 
onderdelen en processen binnen het team in kaart te brengen en te evalueren. 

• Er werd ingezet op een heldere structuur over het type dossiers die we behandelen. Een 
duidelijke dossierclassificatie geeft de verschillende types aan en koppelt duidelijke 
processtappen en tijdsbesteding aan de verschillende types van dossiers. 
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• Er is werk gemaakt van heldere procesteksten en processchema’s voor de opvolging van 
grotere projecten (stedenbouwkundige inrichtingsplannen en masterplannen). Deze worden 
op heden al ingezet in onze samenwerking met initiatiefnemers en bouwheren en worden 
daarbij positief onthaald. Deze documenten en werkwijze zal binnenkort ook ruimer 
toegelicht en kenbaar gemaakt worden.  

• Er is een intensieve samenwerking opgestart tussen Stad Gent en de koepels van 
bouwadviseurs, die initiatiefnemers bijstaan in hun projecten. Uit deze intensieve 
samenwerking met het Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV), de Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten (VVSG), de Beroepsvereniging voor Architecten (BVA) en de Orde van 
Architecten werd uiteindelijk een charter opgesteld en ondertekend in mei 2021 met als 
thema ‘bouwen aan dialoog’ (bouwenaandialoog.be). In dit charter hebben we onszelf een 
ambitie inzake richttermijnen opgelegd voor het behandelen van vragen tijdens het 
voortraject. Ondanks de grote hoeveelheid aan vragen die via de balie bouwen binnenkomt 
(telefonie: 26600 oproepen, baliebezoek: 1200 bezoeken, mails/cases: 12000 mails (75% 
infovragen/25% beoordelingsvragen) en 10219 notarisvragen) stellen we vandaag vast dat we 
het grootste aandeel vragen (informatievragen en beoordelingsvragen) binnen de 
vooropgestelde termijn beantwoorden. De doorlooptijd van een voortraject is enerzijds 
afhankelijk van het type dossier, de complexiteit en de input die nodig is van andere 
stadsdiensten maar wordt vaak ook bepaald door de studie, onderzoek en ontwerptijd die 
een initiatiefnemer nodig heeft om een goed voorstel uit te werken. 

• Binnenkort starten we met een 2-wekelijks gestructureerd coördinatie overleg voor 
ruimtelijke projecten. Dit zal het ‘dialoog’ en de ‘samenwerking’ tussen de initiatiefnemer, 
omgevingsambtenaar en stadsdiensten sterker, efficiënter en gestroomlijnder laten verlopen. 

• Binnenkort gaat ook de nieuwe Agora (loketten) van ons stadskantoor open. Met deze 
opening komt een pakket aan kleine werkaanpassingen om onze dienstverlening en 
klantencontacten nog beter te laten verlopen. 

• We blijven ook verder inzetten op de digitalisering van al onze informatie. We hebben een 
uitgebreide webpagina met een helder stappenplan voor de burger. We hebben ook een 
ruimere, uitgebreide webpagina voor de professionelen. Sinds mei 2021 hebben we ook ons 
vastgoedinformatieportaal (www.vastgoedinformatie.stad.gent) waarop iedereen de 
basisinformatie over zijn perceel in de stad kan vinden.  

Met al deze genomen acties en maatregelen stellen wij op vandaag vast, zowel objectief als 
gevoelsmatig, dat deze negatieve periode achter de rug is. We werken uiteraard alle dagen verder 
om onze processen en doorlooptijden verder te optimaliseren. 

Met andere woorden, uw stelling dat ‘doorlooptijden binnen een voortraject steeds langer worden’ 
kunnen objectief niet worden gestaafd. Meer nog: dat de stedelijke omgevingsambtenaren te maken 
hebben met een grotere complexiteit binnen onze materie staat buiten discussie. Deze verhoogde 
complexiteit vraagt vaak in de grotere dossiers om meer ontwerpend onderzoek, scenario opbouw 
en gedetailleerde uitwerking. Maar ook in kleine dossiers moet de bouwadviseur van de 
initiatiefnemer vaak een complexe puzzel leggen.  

De doorlooptijd en verwachtingen van een voortraject alsook de ‘taken’ of ‘verwachtingen’ van een 
omgevingsambtenaar zijn thema’s die niet enkel op Gent van toepassing zijn. Het is een voorkomend 
thema in alle Vlaamse steden en gemeenten die bij het Vlaamse departement Omgeving aanleiding 
gaven om ‘rondetafelgesprekken’ te organiseren en onderzoek uit te voeren. Als centrumstad 
worden we daarin nauw betrokken.
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2023_SV_00012 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - OVERZICHT LEEGSTANDSREGISTER - BEVOEGDE 
SCHEPEN TINE HEYSE - 16 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

De laatste jaren konden we een stijging vaststellen van het aantal woningen die opgenomen zijn in 
het leegstandsregister. Deze stijging is deels te verklaren door een betere opsporing van leegstaande 
woningen en een goede samenwerking tussen verschillende stadsdiensten.

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

Vraag

1. Hoeveel leegstaande woningen telt onze stad? Graag een overzicht voor 2021 en 2022. 
2. Hoeveel eigenaars kregen hiervoor een leegstandstaks? Wat is het bedrag dat werd 

ingekohierd en wat is het bedrag dat werd geïnd?
3. Hoeveel openstaande heffingen telt onze stad momenteel en wat is het bedrag? 

ANTWOORD

Volgende cijfers geven een overzicht van de leegstaand voor de periode 2021-2022:

Eind 2020 waren er 518 panden opgenomen in het leegstandsregister. 

In 2021 werden 377 nieuwe panden opgenomen; 276 panden werden geschrapt.

Eind 2021 waren er 619 panden opgenomen.

In 2022 werden er 297 nieuwe panden opgenomen; 201 panden werden geschrapt.

Eind 2022 waren er 715 panden opgenomen.

De gemiddelde doorlooptijd van panden in het leegstandsregister bedraagt ongeveer 14 maanden. 
Eigenaars hebben dus doorgaans iets meer dan 1 jaar tijd nodig om het betreffende pand te 
renoveren en terug bewoond te maken. Daarbij stellen we vast dat de cijfers tamelijk stabiel zijn, 
jaarlijks gaat het om een 300-tal nieuwe opnames. 

 

Vraag 2 en 3 
Voor 2022 zitten we nog maar halverwege de verwerking. Daarom werd de vraag uitgebreid zodat 
we minstens over 2 aanslagjaren rapporteren.
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Jaar

# aanslagen

# unieke eigenaars

# unieke panden

Te betalen

Betaald

Oninbaar

Openstaand

2020

105

90

95

1.082.135

686.498

70.800

324.837

2021

102

85

94

1.182.297

655.154

7.200

519.943

2022

71

59

57

644.800

208.800
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0

436.000

 

Opmerking met betrekking tot eigenaars/panden: 

• Enerzijds zijn er soms meerdere eigenaars (en dus meerdere belastingplichtigen) per pand, 
daardoor zijn er meer aanslagen dan panden.

• Anderzijds zijn er belastingplichtigen met meerdere panden, daardoor zijn er meer panden 
dan unieke eigenaars. 

• Sommige panden en eigenaars (die niet meteen actie ondernemen zelfs al worden zij belast) 
komen ook in meerdere aanslagjaren voor. De jaren mogen dus zeker niet zomaar opgeteld 
worden.

• Uiteraard zijn er ook heel wat panden die niet belast worden. Een groot aantal panden geniet 
van een van de gerichte vrijstellingen, en/of verdwijnt terug van de inventaris voordat het 
pand belastbaar wordt – een teken dat de inventaris, gekoppeld aan de ‘stok achter de deur’ 
die de belasting vormt, weldegelijk vruchten afwerpt.

 

Opmerking met betrekking tot de inning:

• Gezien het een belasting met hoge tarieven is, wordt zij vaak betwist tot voor de rechtbank. 
Dat zijn procedures die hun tijd kosten, vaak meer dan een jaar. Tot de definitieve uitspraak 
kan er natuurlijk geen uitvoering gegeven worden aan de vordering. Het spreekt voor zich dat 
voor de recentste jaren er nog een groot openstaand saldo is. 

• Voor het actieve jaar (2022) geldt bovendien dat een pak van de openstaande bedragen 
gewoon nog binnen de betaaltermijn valt.

• Bedragen worden oninbaar gesteld wanneer een bezwaar gegrond wordt verklaard, de 
aanslag wordt ontheven door een rechterlijke uitspraak, of er geen kans op inning is wegens 
onvermogen van de belastingplichtige. Dat laatste zal in het geval van deze belasting 
doorgaans pas het geval zijn, wanneer na verkoop van de leegstaande woning zelf (op 
initiatief van Stad Gent of een andere schuldeiser) nog een saldo te betalen blijft. Het gebeurt 
ook dat het pand is verkocht voordat de belasting werd in gekohierd.

• De openstaande bedragen staan voor dossiers waarvoor de administratie een onderzoek doet 
ter voorbereiding van uitvoeringsmaatregelen waaronder vereenvoudigd derdenbeslag, 
waarover nog een procedure loopt bij de rechtbanken, lopende afbetalingsplannen, of 
dossiers die voor gedwongen invordering aan de deurwaarder zijn overgemaakt.
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2023_SV_00013 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - KERSTVERLICHTING HANDELSSTRATEN - BEVOEGDE 
SCHEPEN SOFIE BRACKE - 16 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Deze kerstperiode konden de Gentenaars weer genieten van de sfeervolle kerstverlichting in 
verschillende handelsstraten. 

De kerstverlichting werd vroeger betaald en opgehangen door de Gentse dekenijen. Vorige 
legislatuur werd vzw PuurGent opgericht en met de dekenijen werd afgesproken dat PuurGent de 
kosten en organisatie van de kerstverlichting op zich ging nemen. 

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

Vraag

1. Hoe verloopt de samenwerking tussen PuurGent en de verschillende dekenijen betreffende 
de kerstverlichting? 

2. Krijgen de dekenijen inspraak welke kerstverlichting er wordt opgehangen in hun straten?
3. Kunnen handelaars die niet aangesloten zijn bij een dekenij ook kerstverlichting voor hun 

straat aanvragen bij PuurGent? Zo ja, op welke manier? Zo nee, wat is hiervoor de reden?
4. Zijn er andere manieren voor handelaars om kerstverlichting in de straat te kunnen (laten) 

ophangen?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met dinsdag 31 januari 2023

p   168  van  209



2023_SV_00014 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - PARKEERDRUK WIJK MALEM - BEVOEGDE SCHEPEN 
FILIP WATTEEUW - 16 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Ook in de wijk Malem is de parkeerdruk de laatste jaren flink toegenomen, zo blijkt uit getuigenissen 
van inwoners. Verschillende buurtbewoners geven aan dat het steeds moeilijker wordt om ’s avonds 
een parkeerplaats in hun wijk te vinden. Vooral de straten die gelegen zijn vlakbij een betalende 
zone merken een stijging van de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen. 

Een groep bewoners stelt daarom voor om van hun wijk een blauwe parkeerzone te maken, om 
zo het langdurig parkeren van niet-bewoners tegen te gaan. 

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

Vraag

1. Klopt de vaststelling die inwoners maken? Welke verklaringen zijn er voor deze specifieke 
buurt?

2. Hoe kan men de toegenomen parkeerdruk in straten die gelegen zijn naast een betalende 
zone verlagen? Welke oplossing(en) ziet de schepen mogelijk?

3. Hoe staat de schepen tegenover het voorstel van sommige bewoners om van de wijk Malem 
een blauwe parkeerzone te maken?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met dinsdag 31 januari 2023
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2023_SV_00015 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - OPVOLGVRAAG TROTTOIRACTIEPLAN - BEVOEGDE 
SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 16 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

In het kader van het onderhoudsprogramma voor de vernieuwing van het wegdek van straten en het 
trottoiractieplan worden op basis van de kwaliteitsbeoordeling systematisch straten en trottoirs in 
Gent heraangelegd.

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

Vraag

1. Hoeveel vierkante meter trottoir werd aangepakt in 2021 en 2022? Graag een opsplitsing per 
jaar.

2. Hoeveel budget is hiervoor omgezet in 2021 en 2022? 
3. Welke straten worden aangepakt in 2023, m.a.w. welke straten staan er nog op de planning 

en wat is de timing hiervoor?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag wordt verlengd tot en met dinsdag 14 februari 
2023
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2023_SV_00016 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - ONBEWOONBAARHEID WONINGEN STAD GENT - 
BEVOEGDE SCHEPEN TINE HEYSE - 18 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Een essentiële vereiste van een (huur)woning is dat ze veilig en gezond moet zijn. Bij gebreken kan 
de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

Vraag

1. Hoeveel woningen werden onbewoonbaar of ongeschikt verklaard in 2018, 2019, 2020, 2021 
en 2022? Graag een overzicht per jaar.

2. Hoeveel eigenaars gingen tegen het besluit in beroep in 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022? 
Graag een overzicht per jaar.

3. Hoeveel eigenaars ontvingen voor welk bedrag een belasting en wat is het bedrag dat werd 
geïnd? Graag een overzicht voor 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022.

4. Hoeveel heffingen staan nog open en wat is het bedrag? Graag een overzicht voor 2018, 
2019, 2020, 2021 en 2022. 

5. Hoeveel aanvragen tot vrijstelling van belasting werden er ingediend in 2018, 2019, 2020, 
2021 en 2022?

6. Wat is de gemiddelde looptijd dat een woning ongeschikt of onbewoonbaar is? Zit er een 
evolutie in? Graag meer uitleg.

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag wordt verlengd tot en met woensdag 15 
februari 2023
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2023_SV_00017 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - DEELNAME VAN VERENIGINGEN AAN DE 
NIEUWJAARSRECEPTIE IN DE WIJK MUIDE - BEVOEGDE SCHEPEN ASTRID DE BRUYCKER - 18 
JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Deckmyn Johan (Vlaams Belang)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Op zaterdag 14 januari 2023 ging in de Buurtloods aan de Muide de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 
door in samenwerking met Buurtwerk Muide - Meulestede – Afrikalaan. Schepen Astrid De Bruycker 
gaf er een korte nieuwjaarstoespraak.

Op de receptie  waren diverse organisaties met een standje aanwezig waaronder onder meer de vzw 
Jong en het OCMW Gent (antenne Muide-Meulestede-Afrikalaan). Opvallend was de aanwezigheid 
van een standje van Fedasil (zie foto als bijlage). De vraag is echter of Fedasil zich niet moet 
concentreren op haar kerntaak, met name asielopvang, in plaats van PR-campagnes te organiseren 
en gratis eten weg te geven om het draagvlak voor meer asielopvang en -zoekers te vergroten.

Nog een opvallend standje op de nieuwjaarsreceptie aan de Muide was een standje van de 
vereniging “VOORUIT de DOKKEN”, waar duidelijk leden van Vooruit de dienst uitmaakten (zie foto 
als bijlage). Het is niet de eerste keer dat de socialisten een standje hadden op de 
nieuwjaarsreceptie aldaar. Na gelijkaardige vragen in het verleden van het Vlaams Belang waren de 
socialisten (blijkbaar slechts tijdelijk) niet meer aanwezig met een eigen standje op de 
nieuwjaarsreceptie aan de Muide.

Vraag

Is “VOORUIT DE DOKKEN” een tijdelijke of of feitelijke vereniging?

Op welke manier heeft deze vereniging een aanvraag ingediend voor een standje op deze 
nieuwjaarsreceptie?

Zal het volgend jaar op de nieuwjaarsreceptie aan de Muide opnieuw mogelijk zijn een standje te 
organiseren met “Vooruit” in de naam?

Is het dan mogelijk om voor volgend jaar een standje aan te vragen voor de – nog niet bestaande – 
vereniging “VLAAMS in het BELANG van de dokken”?

BIJLAGEN

- Fedasil en Vooruit De Dokken - Geconverteerd.pdf

Bijgevoegde bijlage(n) :
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ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met woensdag 1 februari 2023

BIJLAGEN BIJ HET ANTWOORD

- Fedasil en Vooruit De Dokken - Geconverteerd.pdf - 

Bijgevoegde bijlage(n) :
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2023_SV_00018 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - TOEGENOMEN PARKEERDRUK WEGENS WERKEN AAN 
DE TRAMSPOREN LIJN 1 - BEVOEGDE SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 18 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Vanaf 1 september 2022 voert De Lijn werken uit aan de tramsporen van de Voskenslaan en de 
Maaltebruggestraat. Deze werken verlopen gefaseerd en zorgen voor een grote parkeerdruk in de 
buurt.

In fase 7 (17/3/2023-31/3/2023) zal de Arthur Verhaegenstraat een aantal weken niet toegankelijk 
zijn voor gemotoriseerd verkeer. Buurtbewoners vrezen dat de parkeerdruk in de omliggende straten 
hierdoor nog verder zal toenemen. 

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

Vraag

1. Hoe kan men de toegenomen parkeerdruk in de straten die gelegen zijn rond de werfzone 
verlagen? Welke oplossing(en) ziet de schepen mogelijk?

2. De bewoners van de A. Verhaegenstraat hebben bijna allemaal een oprit en dus geen 
bewonerskaart. Kunnen zij gedurende de werken een tijdelijke bewonerskaart aanvragen? Zo 
ja, wat is de procedure? Zo nee, waarom niet?

3. Hoe staat de schepen tegenover het voorstel om in gesprek te gaan met handelaars in de 
buurt om gedurende de werken een aantal parkeerplaatsen voor te behouden voor 
bewoners?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met donderdag 2 februari 2023
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2023_SV_00019 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - ONTLENEN BOEK WIJKBIBLIOTHEEK VIA 
HOOFDBIBLIOTHEEK - BEVOEGDE SCHEPEN SAMI SOUGUIR - 18 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Deene Karlijn (N-VA)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

-

Vraag

Recent meldde een Gentse burger me dat wanneer ze een boek wilde ontlenen dat op dat moment 
niet (meer) aanwezig was in de hoofdbibliotheek maar wel in een wijkbibliotheek, ze als antwoord 
kreeg dat dit niet vanuit de wijkbibliotheek naar de hoofdbibliotheek kon overgebracht worden. Ze 
kon het wel gaan ontlenen in de wijkbibliotheek of het naar een andere wijkbibliotheek laten 
overbrengen. De persoon in kwestie ervoer dit als weinig klantvriendelijk. 

Vandaar mijn vraag:  

1. Is de ervaring van de persoon in kwestie conform de actuele werkorganisatie binnen ons 
stadsbibliotheeknetwerk?

2. Kan ervoor gezorgd worden dat boeken op aanvraag ook vanuit de wijkbibliotheken naar de 
hoofdbibliotheek kunnen overgebracht worden, wanneer ze op die laatste locatie niet aanwezig 
zijn? 

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met donderdag 2 februari 2023
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2023_SV_00020 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - PLAATSING NIEUWE FIETSENSTALLINGEN IN 
ZWIJNAARDE - BEVOEGDE SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 18 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

De Stad Gent lanceerde in 2015 een gebiedsgerichte aanpak, waarbij onderzocht wordt waar er in 
elke wijk extra fietsenstallingen mogelijk zijn. In 2022 was o.a. Zwijnaarde aan de beurt en werd in 
kaart gebracht waar er nood is aan bijkomende fietsenstallingen en waar die geplaatst kunnen 
worden. 

Sommige buurtbewoners vrezen echter dat er fietsenstallingen zullen geplaatst worden ten koste 
van parkeerplaatsen, zoals bv. in de Cyriel van de Veegaetestraat waar nu reeds een grote 
parkeerdruk heerst.  

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

Vraag

1. Wat is de planning voor het plaatsen van nieuwe fietsenstallingen in Zwijnaarde? Graag een 
overzicht van de straten en de timing.

2. Zullen er ook fietsenstallingen geplaatst worden ten koste van parkeerplaatsen? Zo ja, graag 
een overzicht van locaties.

3. Wat is de motivering om parkeerplaatsen te schrappen ten voordele van nieuwe 
fietsenstallingen? Graag wat meer uitleg.

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met donderdag 2 februari 2023
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2023_SV_00021 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - OPHALING HUISVUIL A. VERHAEGENSTRAAT TIJDENS 
WERKEN AAN TRAMLIJN 1 - BEVOEGDE SCHEPEN BRAM VAN BRAECKEVELT - 18 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Vanaf 1 september 2022 voert De Lijn werken uit aan de tramsporen van de Voskenslaan en de 
Maaltebruggestraat. Deze werken verlopen gefaseerd en in fase 7 (17/3/2023-31/3/2023) zal de 
Arthur Verhaegenstraat een aantal weken niet toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer. 

Buurtbewoners stellen zich vragen over de ophaling van het huisvuil tijdens deze fase van de 
werken. Een aantal bewoners zijn niet meer zo goed te been en voor hen is het minder evident om 
hun afvalcontainer naar bv. de hoek van de straat te brengen. 

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

Vraag

1. Hoe zal de vuilnis ophaling verlopen gedurende de werken in de Maaltebruggestraat? 
2. Welke oplossing(en) ziet de schepen mogelijk voor de oudere bewoners?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met donderdag 2 februari 2023
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2023_SV_00022 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - STROOIEN BIJ GLADDE WEGEN AAN SCHOLEN - 
BEVOEGDE SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 19 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Pee Jef (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Geachte schepen

De Edugo-school Sint-Vincentius kreeg van onze stad te horen dat hun schoolomgeving niet 
opgenomen is bij de prioritair te strooien locaties in de winter. Dit omdat er geen openbaar vervoer 
passeert. Maar met een schoolpopulatie van zo'n 400 kinderen, is deze school één van de 
voorbeelden van een locatie waar heel wat schoolgaande kinderen 's morgens vroeg al op de baan 
zijn, en waarvan we toch hopen dat iedereen veilig de school bereikt.

Vandaar mijn vraag:

Vraag

- kunnen schoolomgevingen opgenomen worden bij de prioritaire locaties om te strooien bij glad 
wegdek?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met donderdag 2 februari 2023
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2023_SV_00023 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - TOESTAND TRAGE WEG - BUYZEWEGEL SINT-KRUIS-
WINKEL - BEVOEGDE SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 19 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Pee Jef (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Geachte schepen

Onlangs is er in Sint-Kruis-Winkel een nieuwe trage weg aangelegd, de Buyzewegel. Die verbindt de 
schoolomgeving met de Moervaart en het nieuwe voetbalcomplex. Het komt zeker de 
verkeersveiligheid ten goede, dus dat was een heel mooi initiatief.

Ik krijg nu meldingen dat vanaf het een beetje regent (van oktober tot maart), de weg heel slecht 
bewandelbaar is. Fietsen lukt al zeker niet. Zeker voor personen die moeilijk te been zijn is het 
allesbehalve ideaal. De effectiviteit van het project wordt hierdoor een groot stuk ondermijnd.

Vandaar mijn vragen:

Vraag

- kan de toestand van deze wegel nagekeken worden?

- is er een mogelijkheid om via een milieuvriendelijk proces, deze wegel opnieuw toegankelijk te 
maken bij natter weer?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met donderdag 2 februari 2023
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2023_SV_00024 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - OPPORTUNITEIT - PARKEREN WIJK MUIDE-MEULESTEDE 
- BEVOEGDE SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 19 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Pee Jef (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Geachte schepen

De buurt Muide-Meulestede is een levendige buurt. Dat bewijst de vele activiteiten die daar 
plaatsvinden. 

Er zijn op die wijk vier grote evenementen-locaties,  waar veel mensen naar toe komen, waaronder 
een groep ouderen die niet te voet of met de fiets kunnen komen. Dat zijn o.a. het  CC Meulestede, 
de kerk, LDC De Waterspiegel, en de Voorhaven site. Van zodra daar iets te doen is, stijgt de 
parkeerdruk daar enorm, met problemen voor de buurtbewoners wanneer die terug keren van werk, 
school, ...

Ik kreeg nu te horen dat de site op de hoek Meulestedekaai en Meulesteedsesteenweg en rechtover 
het Waterfront vrij komt. Dat zou een opportuniteit kunnen betekenen in de zoektocht van de Stad 
naar buurtparking.

Vandaar mijn vragen:

Vraag

- bent u op de hoogte van het vrijkomen van de site op de hoek Meulestedekaai en 
Meulesteedsesteenweg? (vermoedelijk eigendom in beheer SoGent).

- ziet u daar een mogelijkheid om, gezien de zoektocht van de stad naar buurtparkings, 
parkeergelegenheid te voorzien?

- zo ja, op welke termijn zou dat te verwezenlijken zijn?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met donderdag 2 februari 2023
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2023_SV_00025 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - GEVAARLIJK KRUISPUNT KREEKSTRAAT - 
PADDELSTRAAT - BEVOEGDE SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 19 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Persyn Caroline (Vlaams Belang)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Op woensdag 18 januari botsten rond 15u45 uur een auto en een vrachtwagen op het kruispunt van 
de Kreekstraat met de Paddelstraat (buurt Watersportbaan). De brandweer moest een gekneld 
slachtoffer bevrijden. Door het ongeval was de afslag vanop de Drongensesteenweg richting de 
Paddelstraat tijdelijk afgesloten. 

Dit kruispunt staat bekend als gevaarlijk. Misschien moet onderzocht worden of verkeerslichten hier 
een oplossing kunnen bieden. 

Vraag

Is de schepen op de hoogte van de gevaarlijke verkeerssituatie aan het kruispunt Kreekstraat - 
Paddelstraat?

Gebeurden hier al eerder (zware) verkeersongevallen?

Welke maatregelen kunnen genomen worden om dit kruispunt veiliger te maken?

Wordt de mogelijkheid onderzocht om daar eventueel verkeerslichten te plaatsen?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met donderdag 2 februari 2023
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2023_SV_00026 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - ONGEVALLEN IN GENT ALS GEVOLG VAN DE IJZEL - 
BEVOEGDE SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 19 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Deckmyn Johan (Vlaams Belang)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Donderdagochtend 19 januari kwamen opnieuw tientallen fietsers ten val door de nochtans 
aangekondigde ijzel. Vooral in de deelgemeenten Sint-Amandsberg, Oostakker, Zwijnaarde en 
Mariakerke lag het er spekglad bij. De 50 slachtoffers op de verschillende spoeddiensten hadden 
allemaal kneuzingen en/of breuken. 

Ook op 9 december 2022 belandden meer dan 150 fietsers op de spoedafdeling van de vier Gentse 
ziekenhuizen na een gladde ochtend.

 

Vraag

Hoe komt het dat de (nochtans aangekondigde) ijzel opnieuw zoveel slachtoffers kon maken?

Welke maatregelen zal de schepen nemen om dergelijk gevaarlijke situaties te voorkomen en/of 
vermijden? 

Binnen welke termijn zal dit gebeuren daar we zeker nog winterprikken met ijzel zullen krijgen? 

Is er een overzicht van die plekken waar fietsers het grootste gevaar lopen? 

Worden er op die plekken specifieke maatregelen genomen?

 

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met vrijdag 3 februari 2023
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2023_SV_00027 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - GEVAARLIJKE BOCHT LUCHTERENSTRAAT DRONGEN - 
BEVOEGDE SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 23 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

In de Luchterenstraat in Drongen bevindt zich op het einde van de straat een verraderlijke bocht 
tegen de spoorlijn. De beperkte zichtbaarheid in deze bocht zorgt voor gevaarlijke situaties op de 
weg.

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

Vraag

1)           Is de schepen op de hoogte van deze gevaarlijke situatie?

2)           Welke oplossing(en) zijn volgens de schepen op korte en lange termijn mogelijk? 

3)           Wanneer zouden deze oplossingen kunnen gerealiseerd worden?

4)           Overweegt de schepen het plaatsen van een spiegel aan de bocht? Indien ja, op welke 
termijn is dit mogelijk?
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ANTWOORD

Momenteel wordt een dossier uitgewerkt waarbij dit deel van de Luchterenstraat in een uitgebreide 
zone 50 buiten de bebouwde kom zal worden opgenomen. Deze snelheid zal alvast meer in 
overeenstemming zijn met het bochtige parcours dat rond en over de spoorweg slingert. De 
gevaarlijke bocht wordt aan beide zijden aangekondigd conform de wettelijke bepalingen met een 
corresponderend bord. De volle middellijn, de versmalde rijstroken en de reflecterende 
afbakeningsborden (met rood-witte pijlen) benadrukken aanvullend de gewijzigde situatie, en ook de 
fietssuggestiestroken geleiden bijkomend de bestuurders in deze 90° bocht. De bocht is bovendien 
goed verlicht door een verlichtingspaal die net in de bocht staat gepositioneerd. Met de geplande 
zone 50 als algemeen kader voor de gewenste snelheid in de ruime omgeving zou dit moeten 
volstaan. Ook bestuurders moeten hun verantwoordelijkheid opnemen.    

Verkeersspiegels worden stelselmatig weggehaald op de openbare ruimte aangezien 
verkeersspiegels heel wat nadelen hebben. Verkeersspiegels leiden vaak tot meer onveiligheid en 
geven nooit een volledig accuraat beeld weer van de verkeerssituatie. Voertuigen lijken verder dan 
ze in werkelijkheid zijn, hun snelheid is moeilijk in te schatten en fietsers worden gemakkelijk over het 
hoofd gezien. Door dit vertekend beeld verhoogt de kans op ernstige ongevallen. Bij regenachtig, 
mistig weer zijn de verkeersspiegels al helemaal niet bruikbaar. 
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2023_SV_00028 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - VEEGWAGEN EN HINDERNISSEN - BEVOEGDE SCHEPEN 
BRAM VAN BRAECKEVELT - 23 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Boever Gabi (Vlaams Belang)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Er zijn verschillende straten in onze stad waar zich paaltjes bevinden op de openbare weg. 
Voorbeelden daarvan zijn Voordries en Arthur Van Laethemstraat.

Blijkbaar is het niet mogelijk om met de veegwagen tussen de paaltjes te vegen, waardoor alles blijft 
liggen achter en tussen de paaltjes. 

Hetzelfde met fietsstallingen. Er blijft vanalles en nog wat tussen liggen, hetgeen een slordige indruk 
geeft. De achtergebleven bladeren worden een vies papje.

Vraag

Op welke manier kan er ook tussen de paaltjes, maar ook fietsenrekken en dergelijke, geveegd 
worden zodat het ook daar net gehouden kan worden?

BIJLAGEN

- veegmachine1 (1).pdf

Bijgevoegde bijlage(n) :

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met maandag 6 februari 2023
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BIJLAGEN BIJ HET ANTWOORD

- veegmachine1 (1).pdf - 

Bijgevoegde bijlage(n) :
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2023_SV_00029 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - PROJECT  WONDELGEM – WINKELSTRAAT, 
OOGSTSTRAAT, FABRIEKSTRAAT EN OMGEVING. - BEVOEGDE SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 23 
JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Boever Gabi (Vlaams Belang)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Op 12 december 2022 werden de nieuwe plannen op het "binnenloopmoment" voorgesteld.

Naar verluidt uitten de bewoners  op deze voorstelling heel wat ongerustheden en bemerkingen. Zij 
leken de plannen om een ‘woonerf’ te maken van hun straten helemaal niet genegen. 

De vermindering van het aantal parkeerplaatsen (ruw geschat van 200 naar een 50-tal) baart hun de 
nodige zorgen. De bewoners zien ook het verdwijnen van de voetpaden en het doorlopen van het 
groen tot aan de gevel (mogelijk vochtproblemen en beschadiging) niet zitten. Zij hebben eerder een 
voorkeur voor een ruime straat met parkeergelegenheid en vlotte doorgang. 

Ook bij de aanplanting van de vele bomen hebben de bewoners hun vragen. Zo is er de vrees dat dit 
het daglicht zou tegenhouden worden (het gaat hier immers om smalle vensters en gevels) en men 
verplicht zou zijn om ook overdag verlichting te moeten gebruiken.

Dit betreft hier een aantal  van de bezorgdheden van de bewoners. Vandaar mijn vraag om meer 
aandacht te schenken aan de bemerkingen van de bewoners. Een verder overleg met  de bewoners 
van de betrokken straten en omgeving lijkt mij dan ook aangewezen.

Vraag

Is de schepen op de hoogte van deze bezorgheden van de bewoners?

Is er de nodige luisterbereidheid voor de grieven  van de bewoners?

Zullen de plannen eventueel aangepast worden?
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ANTWOORD

Is de schepen op de hoogte van deze bezorgheden van de bewoners?

Op het binnenloopmoment van 12 december konden alle genodigden de plannen bekijken en vragen 
formuleren, verduidelijking vragen of opmerkingen geven. De appreciatie en bezorgdheden die leven 
bij een deel van de bewoners van de betrokken straten komen daarbij duidelijk naar voor.

 

Is er de nodige luisterbereidheid voor de grieven van de bewoners?

Momenteel komen er nog steeds reacties binnen. In de loop van het voorjaar zullen de opmerkingen 
geëvalueerd worden en besproken op de werkgroep IKZ heraanleg wegen. We proberen steeds een 
evenwicht te vinden tussen de bezorgdheden van de bewoners en de doelstellingen, functies en te 
volgen regels voor de heraanleg van een kwalitatief openbaar domein. 

 

Zullen de plannen eventueel aangepast worden?

Voor deze cluster merken we dat er een grote kloof is tussen de visie en de wensen. Bij de heraanleg 
van het openbaar domein proberen we dit steeds toekomstgericht te doen met een horizon voor de 
komende 50 jaar. Daarbij weten we dat we onze straten dienen aan te passen aan een wijzigend 
klimaat als we onze stad leefbaar wensen te houden. De vraag om geen bomen te planten, geen 
woonerven en voetpaden aan te leggen in deze luwe woonstraten en het parkeeraanbod te 
maximaliseren staan hier loodrecht tegenover. We zullen bijgevolg keuzes moeten maken bij de 
verdere uitwerking van het ontwerp. 
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2023_SV_00030 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - AKTE SINT-ANNAKERK -BEVOEGDE SCHEPEN SAMI 
SOUGUIR - BETROKKEN SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 23 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Welvaert Sonja (PVDA)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Op 3 november 2022 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen het verzoek in de nietigverklaring 
van de omgevingsvergunning voor Delimmo van de VZW SOS Sint Anna Gent onontvankelijk 
verklaard.

Hiermee is de omgevingsvergunning definitief en uitvoerbaar.

Artikel 19 van de erfpachtovereenkomst voorziet dat de authentieke akte binnen de 45 dagen na de 
vervulling van de opschortende voorwaarden moet verleden worden.

De termijn voor het verlijden van de akte zou gelopen hebben tot 18/12/2022. 

Vraag

Werd de aangehaalde termijn tot 18 december 2022 gehaald? Werd de akte ondertussen m.a.w. 
verleden? 

Zo ja, wanneer gebeurde dit? Zo neen, wat is de reden hiervoor?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met maandag 6 februari 2023

p   189  van  209



2023_SV_00031 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - FREQUENTIE BUSLIJN 38-39 - BEVOEGDE SCHEPEN FILIP 
WATTEEUW - 23 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Pee Jef (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Geachte schepen

Sinds 07 januari 2023 werd het rittenaanbod op buslijn 38-39 (Blaarmeersen-Sint-
Amandsberg/Oostakker Dorp) op schooldagen verlaagd naar drie ritten per uur dit tussen 9u en 15u. 
De verminderde doorkomsttijden werden discreet aan de halten aangeplakt. Enkel een verticale 
ingangsdatumverwijzing links van de doorkomsttijden maakt duidelijk dat het aanbod werd 
verminderd. Aan boord van de autobussen werd geen informatie verspreid.

Het gevolg is dat de wijken tussen enerzijds Krijtestraat en anderzijds Oostakker Dorp en Sint-
Amandsberg - Achtenkouter op schooldagen tussen 9u en 15u nog maar om de 40 minuten worden 
bediend.

vandaar mijn vragen:

Vraag

- Wanneer en op welke wijze werd het stadsbestuur door De Lijn ingelicht over deze vermindering 
van het aanbod?

- Om welke reden heeft De Lijn deze aanbodsvermindering doorgevoerd? 

- Tot welke datum zal deze aanbodsvermindering van kracht blijven?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met maandag 6 februari 2023.

p   190  van  209



2023_SV_00032 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - SHELTER VOOR DIVERSE ACTIVITEITEN - BEVOEGDE 
SCHEPEN BRAM VAN BRAECKEVELT - 23 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Pee Jef (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Geachte schepen

Vanuit een buurtcomité kreeg ik een suggestie om ook bij regenweer zonder zorgen activiteiten te 
kunnen organiseren.

Vaak hebben organisatoren te maken met de factor (slecht) weer, en zien ze minder bezoekers bij 
bvb regenweer. Een shelter die wat bescherming brengt, zou hier een oplossing kunnen bieden. In 
bijlage voeg ik ook een foto van zo'n systeem toe.

Mijn vragen:

Vraag

- bestaat er reeds een aanbod binnen de stad Gent waarbij een soort afdak kan uitgeleend worden? 
Zo ja, welke oppervlakte kan hiermee beschermd worden tegen regen?

- kan, in geval er nog geen dergelijk systeem bestaat, overwogen worden om een (of meer) shelter(s) 
aan te kopen en die ter beschikking te stellen?

BIJLAGEN

- shelter.jpg

Bijgevoegde bijlage(n) :

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met maandag 6 februari 2023

BIJLAGEN BIJ HET ANTWOORD

- shelter.jpg - 

Bijgevoegde bijlage(n) :

p   191  van  209



2023_SV_00033 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - ONDERHOUD GEDENKPLAAT SINT-PIETERSKERK 
(BEGRAVEN VLAAMSE GRAVEN) - BEVOEGDE SCHEPEN HAFSA EL-BAZIOUI  - BETROKKEN SCHEPEN 
FILIP WATTEEUW - 23 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Deene Karlijn (N-VA)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

-

Vraag

Aan de Sint-Pieterskerk hangt een gedenkplaat die verwijst naar het feit dat in het gebouw vijf 
graven van Vlaanderen begraven werden. Misschien werd ook de eerste gravin van Vlaanderen 
Judith er begraven, lopend onderzoek daarover kan duidelijkheid brengen, zo bleek in de nasleep 
van de uitzending van de betreffende aflevering van ‘Het Verhaal van Vlaanderen’. De gedenkplaat 
oogt vandaag echter veeleer verwaarloosd. 

Vandaar mijn vragen: 

1. Kan deze gedenkplaat opgekuist worden?
2. Zal gravin Judith toegevoegd worden mocht blijken dat ze effectief in de kerk begraven werd?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met dinsdag 7 januari 2023

p   192  van  209



2023_SV_00034 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - HERAANLEG N461 DRONGEN - BEVOEGDE SCHEPEN 
FILIP WATTEEUW - 24 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Bossuyt Anneleen (N-VA)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

De komende jaren staat een heraanleg gepland van de N461 (Antoon Catriestraat / Boskeetstraat) in 
Drongen. In de huidige plannen is voor wat betreft de Boskeetstraat een brede eindhalte voorzien 
voor de buslijn 18, waarvoor ook een aantal onteigeningen nodig zijn. Recent kondigde De Lijn 
echter aan – met lokaal protest tot gevolg ook en een bespreking in de commissie MEO – dat o.a. 
het traject van buslijn 18 deels aangepast wordt, waardoor de eindhalte elders komt te liggen. 
Bewoners vragen zich nu af of dit een impact zal hebben op de heraanlegplannen en de geplande 
onteigeningen. 

Vraag

Vandaar mijn vragen: 

1. Zal de beslissing van De Lijn om buslijn 18 een impact hebben op de heraanlegplannen en op 
de geplande onteigeningen? 

2. In hoeverre is de beslissing van De Lijn in deze definitief, gezien het lokale protest? Pleegt het 
stadsbestuur hierover nog verder overleg met De Lijn?

 

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met woensdag 8 februari 2023

p   193  van  209



2023_SV_00035 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - SNELHEIDSCONTROLES GESTICHTSTRAAT 
(OPVOLGVRAAG) - BEVOEGDE BURGEMEESTER - 25 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Bewoners van de Gestichtstraat hebben al meermaals gemeld dat het snelheidsregime van 30 km/h 
onvoldoende wordt gerespecteerd. Volgens de metingen van Telraam rijdt 40% van de bestuurders 
te snel. Het percentage is een onderschatting door de files in de straat. 

In mijn schriftelijke vraag van 16 maart 2022 (2022_SV_00145) antwoordde de burgemeester mij dat 
er nog geen datum ingepland was voor nieuwe snelheidscontroles in de Gestichtstraat, maar dat de 
vraag inzake extra snelheidscontroles in de Gestichtstraat wordt meegenomen in de planning voor 
2022. 

Ik had van de burgemeester graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

Vraag

1. Hoeveel snelheidscontroles zijn er in 2022 uitgevoerd in de Gestichtstraat? Hoeveel 
overtredingen werden hierbij vastgesteld? Graag een overzicht per controle.

2. Zijn er de komende maanden nog snelheidscontroles voorzien in de Gestichtstraat? Graag een 
overzicht qua planning en timing.

3. Zal de Lidar postvatten in de Gestichtstraat? Zo ja, wanneer of hoe frequent?
4. Graag een overzicht van het aantal ongevallen in de Gestichtstraat in 2022 met vermelding 

van de karakteristieken van deze ongevallen (vb. materiële schade, betrokkenheid 
fietsers/voetgangers, enz.)

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met woensdag 8 februari 2023

p   194  van  209



2023_SV_00036 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - NAAMGEVING PLEINTJE AAN SINT-BERNADETTEKERK - 
BEVOEGD BURGEMEESTER - 25 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Pee Jef (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Geachte burgemeester

Het pleintje voor de Sint-Bernadettekerk is door de buurtbewoners het Dries Morelplein gedoopt. 
Ter ere van de sociaal gedreven pastoor Dries Morel.

Aan de gevel van de kerk hangt een groen bordje met de naam van dit plein (zie foto). Maar ik kreeg 
nu de vraag binnen van de buurt of dit niet geofficialiseerd kan worden met een echt naambordje 
van de Stad Gent.

Vandaar mijn vraag:

Vraag

- kan de naam "Dries Morelplein" geofficialiseerd worden met een bordje van de Stad Gent?

BIJLAGEN

- DriesMorel.png

Bijgevoegde bijlage(n) :

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met woensdag 8 februari 2023

BIJLAGEN BIJ HET ANTWOORD

- DriesMorel.png - 

Bijgevoegde bijlage(n) :

p   195  van  209



2023_SV_00037 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - HINDER WERKEN MEULESTEDEBRUG - BEVOEGDE 
SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 26 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Rysermans Ronny (N-VA)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

De werken door De Vlaamse Waterweg in het kader van de nieuwe Meulestedebrug zorgen 
onvermijdelijk voor hinder in de omliggende buurt. Eén van de problemen is het zware 
vrachtverkeer door de Pantserschipstraat. In antwoord op een eerdere vraag van collega-raadslid 
Deene antwoordde de schepen dat bekeken werd in hoeverre een tonnagebeperking kon ingericht 
worden met controle via een digitale vrachtwagensluis. Daarover ging intern en extern advies 
gevraagd worden. 

Vraag

Kan de schepen een stand van zaken geven betreffende deze problematiek?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met donderdag 9 februari 2023

p   196  van  209



2023_SV_00038 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - SAMENWERKING MET VORMINGSCENTRA - BEVOEGDE 
SCHEPEN HAFSA EL-BAZIOUI - BETROKKEN SCHEPEN RUDY CODDENS - 26 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Stevens Helga (N-VA)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Voor de vorming van personeelsleden doen de Stad Gent en OCMW Gent wel vaker een beroep op 
externe vormingsinstanties. 

Vraag

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld wat betreft de periode 2019-2022:

1. Met welke vormingsinstanties werd in deze periode samengewerkt? Per vormingsinstantie 
graag een overzicht van de gegeven opleidingen, de kostprijs en het aantal deelnemers.

2. Hoe gebeurt de selectie van vormingsinstanties voor het geven van de opleidingen in 
kwestie? 

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met donderdag 9 februari 2023

p   197  van  209



2023_SV_00039 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - HERINRICHTING SPORTSTRAAT - BEVOEGDE SCHEPEN 
FILIP WATTEEUW - 26 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Vandenbroucke Joris (Vooruit)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

De Sportstraat is een belangrijke straat in Gent met 2-richtingsverkeer. Ook rijden er Lijn bussen 
door in 2 richtingen, luidens andere weggebruikers soms aan erg hoge snelheid. Dit ook op het 
moment dat veel ouders hun kinderen veilig met de fiets naar school proberen brengen. Er is geen 
fietspad, er staan geen bomen, er kan wel langs beide kanten geparkeerd worden, wat verre van 
evident is gelet op het 2-richtingsverkeer waaronder bussen. Bovendien wordt er regelmatig dubbel 
geparkeerd, wat extra problemen veroorzaakt wanneer IVAGO afval ophaalt. De hoek en het 
zebrapad tussen de Tennisbaanstraat en Sportstraat, bijvoorbeeld, is volgens buurtbewoners een 
populaire plaats om dubbel te parkeren. Kortom, de Sportstraat heeft een voorbijgestreefd 
straatbeeld dat niet afgestemd is op de noden van de buurt en de veiligheid van de zachte 
weggebruiker. 

Vraag

1. Is de problematiek van de Sportstraat u bekend? 
2. Zijn er plannen voor ingrepen in, of een heraanleg van de Sportstraat? Is hierbij aandacht 

voor zachte weggebruikers en voor meer groen (bomen) in de straat? 

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met vrijdag 10 februari 2023

p   198  van  209



2023_SV_00040 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - GEORGANISEERDE WANDELINGEN SCHOLEN GENT - 
BEVOEGDE SCHEPEN EVITA WILLAERT - 27 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Ouders die voor volgend schooljaar een school in het Gentse willen bezoeken om een keuze te 
maken voor hun kinderen melden mij dat de georganiseerde wandelingen allemaal zo goed als 
volzet zijn.

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

Vraag

1. Is de schepen op de hoogte van deze situatie?
2. Welke oplossing(en) stelt de schepen voor?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met vrijdag 10 februari 2023

p   199  van  209



2023_SV_00041 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - GENTSE ACTIES VLAAMS PLAN SAMENLEVEN - BEVOEGD 
BURGEMEESTER - 27 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Bossuyt Anneleen (N-VA)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

-

Vraag

Eind 2021 lanceerde de Vlaamse overheid het Plan Samenleven met 7 doelstellingen en 24 
bijhorende acties. Lokale besturen kunnen op de acties intekenen, met een bijzondere focus op die 
steden en gemeenten met een aanzienlijk aantal inwoners met migratieroots. Qua financiering geldt 
het principe van 50% financiering door de Vlaamse overheid en 50% door het lokale bestuur in 
kwestie.  

Vandaar mijn vragen: 

1. Voor welke acties heeft Gent een dossier ingediend en voor welke niet? Kan de schepen de 
gemaakte keuzes toelichten? Kan een kopie van de met de Vlaamse regering afgesloten 
contract bezorgd worden?

2. In hoeverre gaat het om de voortzetting van bestaande acties (onder een nieuwe of 
aangepaste vorm) dan wel over echt nieuwe acties? Graag een toelichting per actie.

3. Kan de schepen per actie de financiering, personeelsinzet, werkingsmiddelen en eventuele 
partnerorganisaties toelichten?

 

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met vrijdag 10 februari 2023

p   200  van  209



2023_SV_00042 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - GEVAARLIJKE SITUATIES IN DE BUURT VAN OOSTAKKER 
- BEVOEGDE SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 30 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Deckmyn Johan (Vlaams Belang)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

In Oostakker in de buurt van de Okay staat een aanhangwagen voor vrachtverkeer. Omwonenden 
signaleren me dat die er al jaren staat. Zie foto in bijlage.

Er wordt trouwens ook gewezen op het feit dat er zich daar geen voetpad bevindt en dat dit voor 
een gevaarlijke verkeerssituatie zorgt.

Vraag

• Wat zijn de regels mbt tot dergelijke aanhangwagens? Hoe lang mogen zij op dezelfde plek 
staan? Wordt er hierop gecontroleerd? Wat in dit specifiek geval?

• Zijn er plannen voor een voetpad op deze locatie

BIJLAGEN

- 2023_SV_00042_bijlage.pdf

Bijgevoegde bijlage(n) :

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met maandag 13 februari 2023

BIJLAGEN BIJ HET ANTWOORD

- 2023_SV_00042_bijlage.pdf - 

Bijgevoegde bijlage(n) :

p   201  van  209



2023_SV_00043 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - TOERISME IN GENT - BEVOEGDE SCHEPEN BRAM VAN 
BRAECKEVELT - 30 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

De toeristische sector in onze stad kende twee moeilijke jaren door de coronapandemie.

In de eerste negen maand van 2022 ontving Oost-Vlaanderen, volgens de voorlopige FOD-cijfers, 
ruim 1 miljoen verblijfsgasten die samen 2,2 miljoen overnachtingen boekten. Hiermee liggen de 
aankomsten dubbel zo hoog en de overnachtingen 87% hoger dan in 2021.

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

Vraag

1. Hoeveel toeristische overnachtingen waren er in Gent in 2022? Graag een overzicht per 
maand.

2. Zijn er al cijfers bekend van de bezoekersaantallen van de Gentse toeristische trekpleisters 
(incl. musea) tijdens dezelfde periode? Zo ja, graag een overzicht.

3. Welke verwachtingen heeft de schepen voor 2023?
4. Waarop zal er in 2023 vooral worden ingezet? Wat is het budget hiervoor?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met maandag 13 februari 2023

p   202  van  209



2023_SV_00044 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - VOORRANGSREGELS RONDOM EMMANUEL DE 
TURCQPLEIN - WONDELGEM - BEVOEGDE SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 30 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Het Emmanuel de Turcqplein mag er dan wel uitzien als een rotonde, toch is dit een gewoon 
rondpunt met voorrang-van-rechts als leidend principe.

Buurtbewoners signaleren mij dat zij de indruk krijgen dat zowel actieve weggebruikers als 
gemotoriseerde voertuigen deze regel uit het oog verliezen. Vooral de voorrang van de 
Knotwilgenlaan blijkt een probleem te vormen. 

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.  

 

Vraag

1. Ontving de schepen klachten of signalen over het rondpunt E. de Turcqplein?
2. Lijkt het de schepen nuttig om extra signalisatie te voorzien die herinnert aan de 

voorrangsregeling? 
i. Zo ja, wanneer kan die geplaatst worden?
ii. Zo nee, waarom niet?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met maandag 13 februari 2023

p   203  van  209



2023_SV_00045 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - WERKEN COUPURE RECHTS - BEVOEGDE SCHEPEN FILIP 
WATTEEUW - 30 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

De werken aan de Coupure Rechts liggen momenteel al een tijdje stil. Tijdens de werken bleek dat 
de boomwortels meer vergroeid zijn met de huidige riolering dan was ingeschat. De werken lopen 
hierdoor vertraging op, met groot ongemak voor de buurt tot gevolg.

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

Vraag

1. Is er reeds een oplossing gevonden voor de vernieuwing van de riolering met behoud van de 
bomen? Zo ja, welke? Zo nee, wanneer mogen we een oplossing verwachten?

2. Wanneer zouden de werken aan de Coupure terug hervat kunnen worden? Wat is de huidige 
planning en timing?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met maandag 13 februari 2023

p   204  van  209



2023_SV_00046 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - HERAANLEG JOZEF VERVAENESTRAAT - BEVOEGDE 
SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 30 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Bij de rioleringswerken in werfzone 3 (kruispunt Moriaanstraat tot net voor het kruispunt met de 
Walstraat) werden in de eerste helft van 2022 licht verhoogde waarden van metalen vastgesteld bij 
de controle van het grondwater. Er moest daardoor een nieuwe vergunning aangevraagd worden 
voor onder andere een zwaardere zuiveringsinstallatie. De werken in de Jozef Vervaenestraat lopen 
hierdoor heel wat vertraging op.

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

Vraag

1. Kan de schepen een stand van zaken geven betreffende de werken in werfzone 3 en 4? Wat is 
de huidige planning en timing?

2. Op hoeveel werden de kosten van de werken begroot? Werd/wordt het budget gerespecteerd 
of zal het overschreden worden en zo ja, hoe groot is de budgetoverschrijding wegens 
onvoorziene kosten?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met maandag 13 februari 2023

p   205  van  209



2023_SV_00047 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - AANVRAGEN ENERGIELENING - BEVOEGDE SCHEPEN 
TINE HEYSE - 31 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Bossuyt Anneleen (N-VA)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Sinds 1 september vervangt de ‘Mijn Verbouwlening’ de ‘Gentse Energielening’.

Vraag

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld:

• Kan u mij een overzicht bezorgen van de aanvragen voor een Gentse Energielening van het 
begin van de legislatuur tot september 2022? Graag opgesplitst per maand.

• Kan u mij een overzicht bezorgen van de aanvragen voor een ‘Mijn Verbouwlening’ vanaf 
september 2022 tot nu? Graag opgesplitst per maand.

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met dinsdag 14 februari 2023

p   206  van  209



2023_SV_00048 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - LEEGSTAANDE PANDEN - BEVOEGDE SCHEPEN HAFSA 
EL-BAZIOUI - 31 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Bossuyt Anneleen (N-VA)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Recente dossiers tonen nogmaals aan dat onze stad redelijk wat panden in bezit heeft die leegstaan 
en al dan niet in verval geraken.

Vraag

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld:

• Kan er een overzicht bezorgd worden van alle leegstaande panden in het bezit van de Groep 
Gent?

• Hoe lang staan deze gebouwen al leeg?
• Kan er een indicatie gegeven worden van de staat van deze gebouwen? 
• Kan er per gebouw kort aangegeven worden wat de toekomstplannen zijn voor het gebouw?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met dinsdag 14 februari 2023

p   207  van  209



2023_SV_00049 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - EVOLUTIE LANGDURIG ZIEKEN - BEVOEGDE SCHEPEN 
HAFSA EL-BAZIOUI - 31 JANUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Welvaert Sonja (PVDA)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Steeds meer mensen kampen met problemen die te maken hebben met de werkomgeving. Het 
aantal langdurig zieken stijgt in de verschillende sectoren, ook bij de overheidsdiensten. Daarom 
volgende vragen:

Vraag

Hoeveel langdurig zieken telt de stad momenteel per dienst en hoeveel waren dat gedurende de 
laatste vijf jaren (2017-2022)? Wat is m.a.w. de evolutie daarin

Graag het aantal unieke personeelsleden die langdurig afwezig waren wegens ziekte tegenover het 
totaal aantal personeelsleden op de dienst (in absolute en procentuele aantallen aub)

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met dinsdag 14 februari 2023
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