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MONDELINGE VRAGEN

COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN, FINANCIËN EN BURGERZAKEN (AFB)

Vergadering van maandag 13 februari 2023

2023_MV_00005 - Lokfiets
2023_MV_00045 - Samenwerking "Het verhaal van Vlaanderen"
2023_MV_00077 - Stopzetting meldpunt en infocoaches Overpoort
2023_MV_00079 - Juridische stappen bij het arrest over de verkoop OCMW-

landbouwgronden
2023_MV_00082 - Verdwijnen infopunt seksueel geweld Overpoort
2023_MV_00086 - Verhogen pakkans sluikstorters
2023_MV_00096 - Infocoaches Overpoort
2023_MV_00102 - Drugscriminaliteit haven
2023_MV_00103 - Bom Wondelgemstraat
2023_MV_00105 - Inbraken Zwijnaarde
2023_MV_00106 - Infocoaches Overpoortstraat
2023_MV_00107 - Cijfers klachten over identiteitscontroles politie
2023_MV_00108 - Drugspreventie en handhaving Kompass Klub

COMMISSIE VRIJE TIJD, PUBLIEKSZAKEN EN PENSIOENEN (VPP)

Vergadering van maandag 6 februari 2023

2023_MV_00028 - Opvolging advies Cultuurraad rond diversiteit
2023_MV_00071 - Wedstrijd kunstwerk Haven van Gent
2023_MV_00081 - Lopen in Gent
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COMMISSIE ONDERWIJS, WELZIJN EN PARTICIPATIE (OWP)

Vergadering van woensdag 8 februari 2023

2023_MV_00033 - Duaal lesgeven 
2023_MV_00036 - Locatie sociaal-culturele verenigingen Sint-Kruis-Winkel
2023_MV_00075 - Robin-pas 
2023_MV_00078 - Psychologische dienst OCMW
2023_MV_00084 -  Opvolging dossier vzw Masala
2023_MV_00092 - Werking gebruikersraden woonzorgcentra en 

assistentiewoningen
2023_MV_00093 - Hoe gaat het stedelijk onderwijs om met de Chatbot GPT ?
2023_MV_00094 - Wijkdialoog
2023_MV_00095 - Afschaffing opkomstplicht bij de provincie- en 

gemeenteraadsverkiezingen

COMMISSIE MOBILITEIT, ECONOMIE EN OPENBAAR DOMEIN (MEO)

Vergadering van dinsdag 7 februari 2023

2023_MV_00069 - Met cash betalen in Gent
2023_MV_00070 - Heraanleg van het Koophandelsplein en de fietsenstalling in het 

Groot Vleeshuis
2023_MV_00074 - Bereikbaarheid en files naar Parking Gent-Sint-Pietersstation 
2023_MV_00076 - Trajectcontroles op stadswegen
2023_MV_00080 - Klantvriendelijkheid Mobiliteitsbedrijf: behandeling vragen tot 

verplaatsing van fietsenstallingen
2023_MV_00083 - Verbeteren toegankelijkheid Gentse horeca en winkels
2023_MV_00085 - Aangepaste dienstregelingen bij De Lijn in Gent en geschrapte 

haltes
2023_MV_00087 - Bankautomaten
2023_MV_00088 - Verbeterde Scheldekruisingen  voor fietsers en voetgangers 

Gentbrugge - St. Amandsberg/Destelbergen
2023_MV_00089 - Fietspad Rijvissche
2023_MV_00090 - Aanpassing traject buslijn 18 Drongen
2023_MV_00091 - Verlenging vergunningen standplaatsen frietkoten
2023_MV_00101 - Mondelinge vraag bij hoogdringendheid: Gevolgen werken aan 

het kruispunt van de Deinsesteenweg (N466) met de Antoon 
Catriestraat N461) - Drongen

COMMISSIE MILIEU, WERK, PERSONEEL EN FM (MPF)

Vergadering van dinsdag 14 februari 2023

2023_MV_00072 - Voorfinancieren instapkosten burgercoöperaties
2023_MV_00073 - Recyclagepark Oostakker – nieuwe ontwikkelingen
2023_MV_00109 - digitale  elektriciteit-, gas- en watermeters 
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COMMISSIE STEDENBOUW, STADSONTWIKKELING, NATUUR EN WONEN (SSW)

Vergadering van donderdag 9 februari 2023

2023_MV_00098 - De toepassing vastgoedinformatie.stad.gent
2023_MV_00099 - De transparantie van het openbaar onderzoek van 

omgevingsvergunningen
2023_MV_00100 - Opsplitsing dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

VRAGENUURTJE

Vergadering van maandag 27 februari 2023

2023_MV_00113 - Bouw nooddorp Eikstraat – mobiliteit
2023_MV_00114 - Gebruik verkeersgeleidingssysteem tijdens defect Muidebrug
2023_MV_00115 - Toekomst KAA Gent
2023_MV_00116 - Jachtterreinen OCMW Gronden Melle/Gontrode
2023_MV_00118 - De toegankelijkheid van het openbaar vervoer in Gent
2023_MV_00120 - Bijzetting in familiekelder
2023_MV_00121 - Family Justice Center in Gent
2023_MV_00122 - Verdwenen straatnaamborden Koning Willem I-kaai
2023_MV_00126 - Meldpunt Gentse Feesten
2023_MV_00127 - Laadpalen Oostakkerdorp
2023_MV_00128 - Onderhoud schuilhuisjes haltes Korenmarkt
2023_MV_00129 - De ondersteuning bij het verwerven van Nederlands als tweede 

taal bij mensen die slechthorend of doof zijn
2023_MV_00130 - Verkeersveiligheid Drongen
2023_MV_00132 - KAA Gent
2023_MV_00133 - Parking Robert Rinskopflaan
2023_MV_00134 - Evaluatie bloklocaties
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN

2023_SV_00050 - Evolutie hospitawonen - bevoegde schepen Tine Heyse - 
betrokken schepenen Filip Watteeuw en Isabelle Heyndrickx - 1 
februari 2023

2023_SV_00051 - Verkeersveiligheid Warmoezeniersweg - bevoegde schepen Filip 
Watteeuw - 1 februari 2023

2023_SV_00052 - Autodelen bij Stad Gent - bevoegde schepen Hafsa El-Bazioui - 1 
februari 2023

2023_SV_00053 - Kruispunt Groenestaakstraat en Eeklostraat Mariakerke - 
bevoegd burgemeester - 1 februari 2023

2023_SV_00054 - Verkeersveiligheid voor fietsers in het havengebied (opvolgvraag) 
- bevoegde schepen Filip Watteeuw - 1 februari 2023

2023_SV_00055 - opportuniteit - parkeerterrein wijk Muide-Meulestede - 
bevoegde schepen Sami Souguir - 2 februari 2023

2023_SV_00056 - Steenakker en omgeving - bevoegde schepen Filip Watteeuw - 
betrokken schepen Tine Heyse - 2 februari 2023

2023_SV_00057 - Werkzaamheden in de A. Dürerlaan - Mariakerke - bevoegde 
schepen Filip Watteeuw - 3 februari 2023

2023_SV_00058 - Veiligheid voetgangers Citadelpark - bevoegde schepen Filip 
Watteeuw - betrokken burgemeester - 6 februari 2023

2023_SV_00059 - Gerechtelijke procedures Gents mobiliteitsbeleid - bevoegde 
schepen Filip Watteeuw - 6 februari 2023

2023_SV_00060 - Onthardingsproject Miljoenenkwartier - bevoegde schepen Astrid 
De Bruycker - 6 februari 2023

2023_SV_00061 - AVS Oost-Vlaamse Televisie - bevoegd burgemeester - 6 februari 
2023

2023_SV_00062 - Kostprijs illegalen in Gent - bevoegde schepen Rudy Coddens - 6 
februari 2023

2023_SV_00063 - Herwaardering Paul de Smet de Naeyerpark - bevoegde schepen 
Astrid De Bruycker - betrokken schepen Filip Watteeuw - 7 
februari 2023

2023_SV_00064 - Albrecht Dürerlaan - bevoegde schepen Filip Watteeuw - 9 
februari 2023

2023_SV_00065 - Grondwetlaan - bevoegde schepen Filip Watteeuw - 9 februari 
2023

2023_SV_00066 - Saskesbrug - bevoegde schepen Filip Watteeuw - 9 februari 2023
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2023_SV_00067 - Horeca- en handelsruimtes aan het Vleeshuis - bevoegde 
schepen Hafsa El-Bazioui - 9 februari 2023

2023_SV_00068 - Trivélo - bevoegde schepen Filip Watteeuw - betrokken schepen 
Rudy Coddens 9 februari 2023

2023_SV_00069 - Advies van stad Gent aan De Lijn over buslijn 18 - opvolgvraag 
COM MEO februari 2023 - bevoegde schepen Filip Watteeuw - 10 
februari 2023

2023_SV_00070 - Horeca-en handelsruimtes aan het Vleeshuis - bevoegde schepen 
Hafsa El-Bazioui - 10 februari 2023

2023_SV_00071 - Snoeien bomen Zwembadstraat Wondelgem - bevoegde schepen 
Astrid De Bruycker - 13 februari 2023

2023_SV_00072 - Slechte staat van het wegdek aan de  Vlasmarkt - bevoegde 
schepen Filip Watteeuw - 14 februari 2023

2023_SV_00073 - Netheid busparking Dampoort - bevoegde schepen Bram Van 
Braeckevelt - 15 februari 2023

2023_SV_00074 - Veiligheid fietsers in de Eikstraat (tijdens werken) - bevoegde 
schepen Filip Watteeuw - 15 februari 2023

2023_SV_00075 - Windturbines op OCMW-gronden - bevoegde schepen - Sami 
Souguir - 15 februari 2023

2023_SV_00076 -  Herstelgesprekken in de nachtopvang - Bevoegde schepen - 
Rudy Coddens - 15 februari 2023

2023_SV_00077 - Innames openbaar domein: controle op aangevraagde duurtijd + 
aanbrengen signalisatie - Bevoegde schepen - Filip Watteeuw - 15 
februari 2023

2023_SV_00078 - Wachtlijsten, patiëntenstop huisartsen en wijkgezondheidscentra 
in Gent - Bevoegde schepen - Rudy Coddens - 15 februari 2023

2023_SV_00079 - digitaal aanmeldingssyteem onderwijs - Bevoegde schepen - Evita 
Willaert - 16 februari 2023

2023_SV_00081 - Schuilhuisjes tramlijn 1 in Wondelgem - Bevoegde schepen - Filip 
Watteeuw - 17 februari 2023

2023_SV_00082 - digitaal aanmeldingssyteem onderwijs - Bevoegde schepen - Evita 
Willaert - 17 februari 2023

2023_SV_00083 - Het parkeren van steps aan het vernieuwde stadskantoor Gent-
Zuid - Bevoegde schepen - Hafsa El-Bazioui - Betrokken schepen - 
Filip Watteeuw - 17 februari 2023

2023_SV_00084 - Ondergronds restafvalpunt Groenehoekstraat Oostakker - 
opvolgvraag - bevoegde schepen - Bram Van Braeckevelt - 20 
februari 2023
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2023_SV_00085 - Schoolroutes fietsveiliger maken - bevoegde schepen - Filip 
Watteeuw - 20 februari 2023

2023_SV_00086 - Mobiliteits-hub te Oostakker - opvolgvraag - bevoegde schepen - 
Filip Watteeuw - 20 februari 2023

2023_SV_00087 - parkeerplaatsen Gaverbulk, Wondelgem  - Bevoegde schepen - 
Filip Watteeuw - 22 februari 2023

2023_SV_00088 - Fietssnelweg F7 - slechte staat strook tussen het Rijvisschepark 
en de Klossestraat - bevoegde schepen Filip Watteeuw - 23 
februari 2023

2023_SV_00089 - Administratieve last hervormde algemene bedrijfsbelasting - 
bevoegde schepen Rudy Coddens - betrokken schepen Sofie 
Bracke  - 23 februari 2023

2023_SV_00090 - Spreiding van autodeelparkeerplaatsen in Wondelgem - 
bevoegde schepen Filip Watteeuw - 23 februari 2023

2023_SV_00091 - Bestemming intensief/foutief gebruikt materiaal uitleendienst - 
bevoegde schepen Bram Van Braeckevelt - 23 februari 2023

2023_SV_00092 - Zichtbaarheid fietsers Henri Joseph Reystraat vanuit uitrit parking 
Jenny Tanghestraat - bevoegde schepen Filip Watteeuw - 23 
februari 2023

2023_SV_00093 - Betoging Extinction Rebellion Gent - bevoegd burgemeester - 23 
februari 2023

2023_SV_00094 - Dakloze in de Kunstlaan - bevoegde schepen Rudy Coddens - 
betrokken burgemeester Mathias De Clercq - 27 februari 2023

2023_SV_00095 - Sluikstorten door buitenlandse vrachtwagenchauffeurs - 
bevoegde schepen Bram Van Braeckevelt - 28 februari 2023
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2023_MV_00005 - MONDELINGE VRAAG - LOKFIETS

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB) - vergadering van maandag 13 
februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Onze stad kampt met hoge cijfers voor fietsdiefstallen.

Op de commissie AFB van juni 2022 antwoordde de korpschef op mijn vraag over het hoge aantal 
fietsdiefstallen dat het inzetten van de lokfiets momenteel on hold staat.

Hoewel bij de Politie Gent deze methodiek in het verleden resulteerde in veroordelingen, werd er 
door de Procureur-Generaal een standpunt ingenomen dat de gebruikelijke inzet zoals in Gent niet 
meer mogelijk maakt. De lokfiets kan enkel nog worden ingezet als Bijzondere Opsporingsmethode 
binnen een gerechtelijk dossier met toestemming van de BOM-magistraat.

In de commissie van september werd toegelicht dat deze methode de weken daaropvolgend verder 
zou worden uitgewerkt door politie en Parket om dit najaar een haalbaar juridisch werkkader te 
hebben.

Vraag

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

1. Wat is het huidige standpunt van de Procureur-Generaal betreffende de inzet van de lokfiets 
binnen het Gentse stadsgebied?

2. Hebben de politie en het Parket ondertussen al een haalbaar juridisch kader uitgewerkt? Zo 
ja, wat zijn de belangrijkste conclusies en wat betekent dit voor de inzet van de lokfiets in 
Gent? Zo nee, wat is de timing?

ANTWOORD

Net zoals jullie vind ik het onbegrijpelijk dat de politie van het parket geen lokfiets meer mag 
inzetten tegen fietsdiefstallen. Het is immers één van de weinige effectieve middelen die op het 
terrein het verschil maakt. 

Met meer dan 8 fietsdiefstallen per dag in Gent, zou die meer dan welkom zijn.  In het verleden 
werden er door middel van de lokfiets meerdere daders van fietsdiefstallen gevat en ook 
veroordeeld.  

Zoals reeds meerdere malen aangehaald in deze commissie werd vorig jaar onze Gentse Politie 
teruggefloten door het Gentse Parket. Het parket legde de politiezones in het gehele land strengere 
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regels op. De lokfiets mag enkel alleen nog binnen een gerechtelijk onderzoek met toestemming van 
een magistraat worden gebruikt.

Ook de korpschef deelde me mee dat op basis van het recente antwoord van de Minister van Justitie 
op een parlementaire vraag , in combinatie met het standpunt van het Gentse parket, de inzet van 
de lokfiets zoals dit voorheen kon door de Gentse politie niet meer mogelijk is. Zo kan onze 
Politiezone de lokfiets nog enkel inzetten binnen de BOM, met name de  Bijzondere Opsporings 
Methode regelgeving. 

BOM is van toepassing zodra er door de politie gebruik wordt gemaakt van technische 
hulpmiddelen.  Een gps zoals in een lokfiets, is een dergelijk technisch hulpmiddel. Om een lokfiets 
door onze politie te laten inzetten, zal een machtiging tot observatie moeten worden gevraagd. 
Hiervoor is vereist dat de inzet van de lokfiets met Track en Trace beantwoordt aan de principes van 
subsidiariteit en de proportionaliteit, wat bij een gewone diefstal volgens het parket niet het geval is. 
De politie moet met andere woorden kunnen aantonen dat er sprake is van georganiseerde 
criminaliteit. 

Concreet collega’s betekent dit dat de politie de BOM zal aanvragen, als er op voorhand voldoende 
concrete elementen  aantonen dat het om een georganiseerde bende gaat. In vele gevallen weet de 
politie dit niet op voorhand, maar recente successen hebben aangetoond dat er wel degelijke 
bendes actief zijn die gestolen fietsen op straat opkopen voor kleine prijzen om ze nadien te 
ontmantelen en naar o.a. het buitenland te exporteren.

De politie kan wel een lokfiets, eigenlijk preventiefiets volgens het parket, zonder tracking, buiten 
zetten en kortstondig observeren of deze niet gestolen wordt. Natuurlijk collega’s je ziet het voor u. 
De korpschef denkt echter dat deze werkwijze geen of weinig resultaat zal opleveren en bijzonder 
veel politiecapaciteit vraagt.

Politie kan reageren op fietsen van particulieren of van bedrijven die gestolen werden en voorzien 
zijn van een track en trace.  Fietsen met een lokalisatie-apparaat gebruikt door derden en die 
gestolen worden, zijn niet BOM-plichtig. Als zo'n fiets gestolen wordt, kan de politie deze gps-
gegevens retroactief gebruiken om de locatie van de gestolen fiets te achterhalen en zo eventueel bij 
een dief uit te komen, net zoals men dit bijv. doet bij een gestolen auto met een ingebouwd tracking-
systeem. 

Verder vernam ik van de korpschef dat het parket aangeeft dat, als een fiets met een track en trace 
van bv. een stadsmedewerker wordt gestolen, de politie kan optreden zoals bij andere burgers, maar 
wat niet kan is dat de stad of de NMBS bv. een preventiefiets met track en trace uitzet op een 
bepaalde plaats. Het inzetten door anderen zoals een private onderneming of de stad van een 
preventie- lokfiets strookt niet met de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid .

Zelfs collega’s mocht dit wel toegelaten zijn dan mag de politie in geen geval zelf een overeenkomst 
sluiten met een dergelijke firma. Dit zou een schending kunnen uitmaken van artikel 28bis, §3, lid 2 
van het wetboek van strafvordering. Het parket waakt voor de wettigheid van de bewijsmiddelen en 
de loyaliteit waarmee ze worden verzameld. Dergelijke overeenkomst zou tot doel hebben om de 
verplichtingen van de BOM-wetgeving te omzeilen. 

De korpschef geeft aan dat het af en toe vermoedelijk zal lukken om op voorhand voldoende 
elementen te hebben om een toelating voor een BOM-dossier te krijgen en dan zal de politie de 
lokfiets met track en trace inzetten. 

Collega’s ik onderstreep samen met de  korpschef van de Gentse Politie pleit ik als burgemeester 
ervoor om het uitzetten van een lokfiets met slot en track en trace systeem op een hotspot niet te 
beschouwen als een bijzondere opsporingsmethode en te doen zoals men in Nederland doet. In 
Nederland wordt de lokfiets beschouwd als een “lichte” opsporingsmethode waarbij de algemene 
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regelgeving in hun wet op het politieambt een voldoende basis vormen om dit te gebruiken voor 
zover het gebruik niet zeer risicovol is voor de integriteit en de beheersbaarheid van de opsporing.

Dus vanuit Gent zijn we constructief en doen we een voorstel om echt aan de slag te kunnen gaan.

Enkel door de lokfiets te kunnen inzetten als “lichte” opsporingsmethode gaan we dit altijd maar 
stijgend fenomeen, we stellen dat samen vast, met belangrijke gevolgen voor slachtoffers, onder 
controle kunnen krijgen.

Ik zal dan ook een schrijven richten aan de Minister van Justitie waarbij ik met een concreet voorstel 
een aanpassing van de regelgeving zal vragen.  

Ik blijf ook met het Gentse Parket in gesprek. Collega’s eind deze maand  februari een overleg plaats 
vinden tussen het Gentse Parket, de politie, een aantal stadsdiensten en mijn kabinet om de 
problematiek van de fietsdiefstallen opnieuw te bespreken . 

Tot slot blijf ik de burgers, ondernemingen en diensten oproepen hun fietsen te  voorzien van één of 
meerdere goede sloten en indien mogelijk een track en trace systeem zodat er meer verdachten 
gevat worden en het fenomeen beter aangepakt kan worden. 
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2023_MV_00028 - MONDELINGE VRAAG - OPVOLGING ADVIES CULTUURRAAD ROND DIVERSITEIT

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Peeters Emilie (Vooruit)

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP) - vergadering van maandag 6 februari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

De cultuurraad berekende dat dat van de 404 aanvragen die voor culturele projectsubsidies werden 
gedaan in 2018, 2019 en 2020, slechts 25 gebeurden door initiatiefnemers die tot een etnisch-
culturele minderheid behoren. Dat is 6,1% in een stad waar meer dan 35% van de bevolking tot een 
etnisch-culturele minderheid behoort.

In september 2022 werd er een spontaan advies afgeleverd vanuit de cultuurraad ‘PIONIERS in de 
SUPERDIVERSE CULTUURSTAD. Maak plaats voor de nieuwe golf!’. Op basis van gesprekken met 46 
‘vernieuwende makers’ uit onze superdiverse stad, formuleerden ze een positief voorstel met heel 
concrete aanbevelingen om ons cultuuraanbod meer divers te maken. Zie: 
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/Advies%20vernieuwende%20makers%20-
%20voorstel%20aan%20cultuurraad.pdf

In het advies worden duidelijke voorstellen geformuleerd rond communicatie en omkadering, 
regelgeving en cultuurbegrip, maar ook vragen ze om subsidies te voorzien om een nieuwe groep 
culturele makers te leren kennen.

Vraag

Aangezien u in uw beleidsnota diversiteit ook als één van de drie rode draden benoemd, had ik 
graag een antwoord gekregen op volgende vragen:

• Hebt u ondertussen reeds overleg gehad met de cultuurraad hierover en hoe plant u verdere 
opvolging van dit advies?

• Hoe zal u aan de slag te gaan met de verschillende voorstellen die in het advies staan? Welke 
voorstellen zal u verder uitwerken, welke lijken u minder geschikt?

• Welke plannen hebt u zelf nog in petto om deze groep beter te representeren in in de 
gesubsidieerde culturele projecten?

• Is het mogelijk een overzicht te geven van de proportie aanvragen voor 2021 en 2022 die 
volgens het nieuwe projectsubsidiereglement gebeurden door initiatiefnemers die tot een 
etnisch-culturele minderheid behoren?
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ANTWOORD

Zoals gezegd werd het advies van de cultuurraad in september 2022 afgeleverd. Op 3 oktober 2022 
was er een overleg met de Cultuurraad waar de evaluatie van het cultuurbeleid en toekomstplannen 
op de agenda stonden. Daar kwam dit advies aan bod.  De bedoeling is om daar dit voorjaar 
concreter op in te gaan.

Het advies genaamd ‘Pioniers in de superdiverse cultuurstad’ gaat over heel wat meer dan etnisch-
culturele minderheden. Zoals de cultuurraad ook aangeeft gaat het om verschillen op vlak van 
gender, etniciteit alsook sociaal, economische, religieuze en culturele verschillen.

Ze beschouwen cultuur als één van de belangrijkste hefbomen om die verschillen op te heffen en 
daar geef ik hen zeker gelijk in. Maar de cultuurraad geeft meteen ook aan dat er geen magische 
formule, geen quick-fix, bestaat om die groepen te betrekken bij cultuur. Dit is een werk van lange 
adem.

De cijfers waar de cultuurraad zich op baseert dateren van 2020 en gebeurden op basis van het 
vorige reglement. Dat reglement werd eind 2020 vernieuwd en vervangen door een nieuw 
reglement projectsubsidies voor de periode 2021-2025.

Zoals jullie wel weten worden subsidieaanvragen beoordeeld door een externe jury, die zelf divers is 
samengesteld. Zij wegen de aanvragen tegen mekaar af, maar gaan daarbij uiteraard wel uit van het 
gelijkheidsbeginsel. Dus alle aanvragen worden op gelijke voet beoordeeld. We willen absoluut geen 
voorkeursbehandeling geven voor welbepaalde groepen. Dat lijkt me niet meer dan evident.

 

Wat we wel kunnen doen is de drempel verlagen opdat bepaalde groepen hun weg naar de 
subsidieaanvragen vinden.  Dit is een kwestie van communicatie, bijvoorbeeld door een persoonlijk 
coachinggesprek. Ik begrijp van de diensten dat dat al heel frequent gebeurt.

Andere manieren waarop we de drempel kunnen verlagen: bv, infosessies, een instructievideo om 
het aanvraagproces uit te leggen, enzovoort.

U vroeg om cijfers om het aandeel projecten aangevraagd door etnisch-culturele minderheden in 
2021 en 2022.

Ook daar zitten we met het probleem dat etnisch-culturele minderheden moeilijk uit te filteren 
vallen uit de cijfers.  We merken wel dat voor dat nieuwe reglement projectsubsidies (2021-2022) er 
een aanzienlijke instroom is van nieuwe projecten.

In elke ronde zijn er zowat 50% nieuwe aanvragen. Dat is een pak meer dan onder het vorig 
reglement.  Dat betekent toch dat er sprake is van een nieuw elan en toch een aanwijzing dat er één 
en ander verandert. 
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2023_MV_00033 - MONDELINGE VRAAG - DUAAL LESGEVEN 

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Bouve Mieke (Open Vld)

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP) - vergadering van woensdag 8 februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Het lerarentekort is momenteel het meest nijpend probleem binnen het onderwijs.  

In de vorige twee commissies deed ik de suggestie om nieuwe partners in te schakelen zijnde de 
ondernemingen, waarbij mensen uit privébedrijven worden ingeschakeld als lesgever, het duaal 
lesgeven.

Momenteel loopt hieromtrent een proefproject. Ik vroeg mij af of dit kon uitgerold worden binnen 
het Gents stedelijk onderwijs.

U antwoordde toen dat u dit idee genegen was en ging nagaan of hieromtrent reeds verdere 
stappen gezet zijn.

Vraag

Heeft u al meer nieuws bekomen ? Wat is de huidige stand van zaken in deze ?

ANTWOORD

Bedankt voor uw vraag. 

In mijn antwoord ga ik in eerste instantie even in op wat de bedoeling is van de Vlaamse regering in 
het proefproject ‘duaal lesgeven’, alvorens te antwoorden op uw concrete vraag naar het al dan niet 
inzetten op duaal lesgeven in ons Stedelijk Onderwijs. 

Wat is duaal lesgeven?

Duaal lesgeven is een concept waarbij een expert uit het bedrijfsleven naast zijn of haar job tijdelijk 
een deeltijdse lesopdracht opneemt in een school. Dit gaat dus over enkele lesuren die door een 
extern expert gegeven worden. 

Het is daarbij uitdrukkelijk niet de bedoeling dat deze mensen ook effectief zouden overstappen naar 
onderwijs. Het doel is wel om een samenwerking op te zetten tussen bedrijven en scholen, om de 
bedrijfswereld maximaal binnen te brengen in de klas én om bedrijven te versterken in het 
levenslang leren. 

Op zich bestaat deze mogelijkheid al langer, onder de naam “voordrachtgevers”, waarbij externe 
experten of deskundigen allerhande voor maximaal 4 lesuren per week in het secundair onderwijs 
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voor de klas kunnen staan. 

Duaal lesgeven volgt datzelfde principe, maar enkele randvoorwaarden zijn nieuw. Zo geldt de 
beperking van 4 uur per week niet; bedrijven worden in dit verhaal vergoed (de werknemers zelf 
ontvangen gewoon hun loon verder); en de werknemer zelf moet hiervoor een opleiding gevolgd 
hebben. 

Het project ‘duaal lesgeven’ is op 1 september 2020 van start gegaan, gefinancierd met 
projectmiddelen van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Initieel werd duaal lesgeven mogelijk 
gemaakt voor twee schooljaren (nl. 20-21 en 21-22); eind vorig schooljaar werd het project verlengd 
tot augustus ’23, dus tot eind van dit schooljaar. Deze financiering bestaat uit een vergoeding aan de 
deelnemende bedrijven, die weliswaar niet loondekkend is, maar wel een stimulans kan zijn voor de 
bedrijven. 

Als we even naar de cijfers kijken: in de commissie onderwijs gaf de minister aan dat dit initiatief bij 
aanvang sterk geleden heeft onder corona. Verspreid over de eerste twee schooljaren hebben in het 
totaal in heel Vlaanderen 14 werknemers in dit stelsel voor de klas gestaan, wat inderdaad zeer 
minimaal is. Zoals gezegd werd het project voor dit schooljaar verlengd, maar cijfers voor dit 
schooljaar werden nog niet openbaar gemaakt. 

Belangrijk lijkt me ook te onderlijnen dat het hier over een proefproject gaat, waarbij duaal lesgeven 
voorlopig enkel werd mogelijk gemaakt voor de sectoren van de ‘life sciences’ (o.a. chemie, farma) 
en de elektronica. Het proefproject wordt opgevolgd door een expertenpanel waarvan o.a. 
vertegenwoordigers van de onderwijsverstrekkers lid zijn, maar ook de vertegenwoordigers van de 
beroepssectoren, de vakorganisaties, de overheid en de academische wereld. Bedoeling is dat dit 
panel knelpunten en drempels in kaart brengt en wegwerkt, alvorens dit als bredere mogelijkheid in 
de regelgeving te verankeren. Wanneer en of dit laatste zal gebeuren, is op dit moment niet 
duidelijk. Hopelijk kan de minister hier binnenkort de nodige duidelijkheid scheppen.  

Duaal lesgeven heeft tot op vandaag dus een heel beperkte scope, waardoor de scholen van ons 
stedelijk secundair onderwijs hier nog geen beroep op doen. 

Hoewel ik zeker overtuigd ben van de meerwaarde die een nauwe band tussen de scholen en 
bedrijven kan bieden, toch is het ook belangrijk om duaal lesgeven te zien voor wat het is, niet meer 
en niet minder. Duaal lesgeven zorgt voor een sterkere link tussen bedrijf en school, maar het biedt 
geen oplossing voor het lerarentekort. Dat onderstreept de minister zelf ook. 

Maar het lijkt me zeker interessant om de verdere evoluties in deze verder op te volgen, en samen 
met onze scholen te onderzoeken of dit stelsel in de toekomst ook voor onze scholen en 
studierichtingen interessant kan zijn. 
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2023_MV_00036 - MONDELINGE VRAAG - LOCATIE SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN SINT-
KRUIS-WINKEL

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Pee Jef (CD&V)

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP) - vergadering van woensdag 8 februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Geachte schepen

We informeerden de laatste tijd al enkele keren naar een oplossing voor een locatie voor de sociaal-
culturele verenigingen in Sint-Kruis-Winkel.

Voorlopig blijven ze nog even in het lokaal dienstencentrum tot dat gebouw verkocht wordt. Er werd 
al gesuggereerd om containerruimtes te voorzien, maar er bleven ook nog andere pistes open.

Op 20 januari had u een overleg met de verschillende verenigingen. We zijn dan ook benieuwd of er 
oplossingen uit de bus zijn gekomen.

Vraag

• Heeft het overleg plaatsgevonden? 
• Welke verenigingen waren hierop aanwezig?
• Zijn uit dit overleg concrete voorstellen gekomen voor de verdere werking van de 

verenigingen?
• En zo ja, welke werden weerhouden en op welke termijn zouden die kunnen gerealiseerd 

worden?

ANTWOORD

 Het overleg waar u naar verwijst heeft effectief plaats gevonden op 20 januari in het dorpspunt in 
Sint-Kruis-Winkel. 

Er waren veel bewoners aanwezig, als vertegenwoordigers van zeer verschillende verenigingen of 
initiatieven, zoals Okra, Samana, Femma, Chiro, de kerkfabriek, welzijnsschakel, Kompas vzw, Oxfam 
wereldwinkel, Bark vzw.

We kunnen toch wel spreken van een goede vertegenwoordiging van de betrokken 
buurtgemeenschap. 

Tijdens het overleg werd ten eerste een stand van zaken gegeven over de oplossingen die vandaag al 
gevonden zijn. Een aantal initiatieven kunnen een plaats krijgen in het Open Huis.
 De verenigingen die echter veel opslag nodig hebben of die materiaal nodig hebben voor hun 
werking kunnen niet in het open huis terecht.

In tweede instantie werd daarom tijdens het overleg stilgestaan bij de mogelijkheid om de kerk 
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intensiever te gebruiken. In het kader van het wijkbudget ‘Onder de toren’ zijn buurtbewoners daar 
nu al mee aan het experimenteren.

• Het feit dat nu enkel nevenbestemming toegestaan is, maar de kerk nog niet ontwijd is, is een 
belangrijke rem op het gebruik van de kerk. Dit wordt verder door de stadsdiensten 
opgenomen.

• Daarnaast zou het goed zijn – als we de kerk ten volle een buurtgerichte functie willen laten 
vervullen – om een beperkte ingreep te kunnen doen in de kerk om een deel van het volume 
af te zonderen dat kan verwarmd en ingericht worden. Het principe van een box in een box is 
hierin een mogelijkheid. Ook dit wordt verder onderzocht in overleg met de betrokken 
buurtbewoners, zowel over regelgeving voor monumentenzorg als financieel. 

Ten derde werd uitgebreid stil gestaan bij de ontwikkeling die Astor vzw voorziet op de site rond het 
Zusters Jozefietenklooster. Astor vzw voorziet daar tussen de 30 en 35 woningen, gecombineerd met 
een gemeenschapsfunctie naar de ruimere buurt toe. De initiatieven die dat nodig hebben zullen 
daar terecht kunnen voor buurtactiviteiten en om materiaal op te slaan.

De drie pistes (open huis, de kerk en de ontwikkeling van Astor vzw) worden naast mekaar 
weerhouden. 

De initiatieven die naar het open huis kunnen, zijn begin dit jaar verhuisd of zijn aan het verhuizen.

De mogelijkheden voor de kerk worden nu geëxploreerd in het kader van het wijkbudget ‘Onder de 
toren’.

De timing van de ruimtelijke ontwikkeling van de site rond het klooster tenslotte, is dat Astor vzw 
momenteel in gesprek is met onze stadsdiensten en de stadsbouwmeester ter voorbereiding van de 
omgevingsvergunning. 

Met deze 3 sporen lijkt het er nu op dat we voor alle getroffen initiatieven een goede oplossing gaan 
vinden.
 Ook in de tussenperiode zijn er mogelijkheden:

• De initiatieven die momenteel nog niet kunnen herhuisvest worden, die kunnen nog verder 
overbruggen in het dorpspunt zo lang de verkoop procedure dit toe laat.

• Voor de periode nadien, en in afwachting van de realisatie van de campus aan het klooster, 
zoekt Astor vzw of er een tijdelijke oplossing kan aangeboden worden in de gebouwen die zij 
ter beschikking hebben. Niet alle gebouwen zullen immers tegelijk aangepakt worden. 

Zoals u hoort zijn er al heel wat stappen gezet en hebben we ook goede vooruitzichten.
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2023_MV_00045 - MONDELINGE VRAAG - SAMENWERKING "HET VERHAAL VAN VLAANDEREN"

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Meester Tom (PVDA)

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB) - vergadering van maandag 13 
februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Stad Gent werd vernoemd in de eindgeneriek van de derde aflevering van "Het verhaal van 
Vlaanderen". Hieruit blijkt een samenwerking tussen het productiehuis De Mensen en de Stad Gent.

De PVDA-fractie heeft daarover volgende vragen:

Vraag

Welke rol heeft de Stad Gent in de samenwerking met De Mensen voor het programma "Het verhaal 
van Vlaanderen?

- Welke bijdragen heeft de stad geleverd voor de productie van het programma?

- Hoeveel middelen werden hiervoor vrijgemaakt? Betreft het middelen uit het 
stadsmarketingfonds?

- Welke prestaties staan tegenover de samenwerking? Wat krijgt de stad m.a.w. in ruil voor de 
samenwerking?

ANTWOORD

Verschillende Vlaamse steden werden in 2021 gecontacteerd door het productiehuis De Mensen en 
de VRT in het kader van het nieuwe programma ‘Het Verhaal van Vlaanderen’ met de vraag naar 
samenwerking. Dit heeft geresulteerd dat naast Gent, ook Antwerpen, Brussel en Brugge partners 
zijn bij dit programma. 

De rol van de Stad Gent in de samenwerking bestaat onder andere uit een facilitaire ondersteuning 
en een financiële ondersteuning. 

Vanuit Historische Huizen en de Dienst Cultuur werden voor de inhoud van het programma zowel 
mogelijke content als mogelijke interessante contacten bezorgd aan het productiehuis. Het is 
natuurlijk aan het productiehuis om hier - binnen hun redactionele vrijheid - de inhoudelijke keuzes 
te maken en te bepalen wat gebruikt kan worden. Daarnaast heeft de Dienst Stadsarcheologie en 
Monumentenzorg ook hun inhoudelijke medewerking geboden rond bepaalde historische feiten, 
denk inderdaad bijvoorbeeld aan de uitgebreide duiding rond de eerste Gravin van Vlaanderen.

p   16  van  201



Naast deze inhoudelijke facilitaire ondersteuning is er ook voorzien in een financiële samenwerking. 
 In het voorjaar van 2021 werd door het productiehuis De Mensen een aanvraag ingediend bij het 
Stadsmarketingfonds. Op 22 april 2021 keurde en -dat zijn allemaal openbare stukken. Dit zou u al 
gezien hebben. Maar goed begrijp als ik duid op openbare stukken- het College een betoelaging van 
20.000 euro vanuit het fonds goed op basis van het positief advies van de jury van het 
Stadsmarketingfonds. Daarnaast werd er een licentieovereenkomst gesloten met de VRT voor 15.000 
euro, een bedrag dat bekostigd werd door de Dienst Cultuur en Historische Huizen. Dat is in totaliteit 
35.000 euro. Zoals andere steden dat ook hebben bijgedragen. Het gaat nu éénmaal over het 
Verhaal van Vlaanderen. Wat zou Vlaanderen zijn zonder die prachtige steden. Daar moet ik u en 
niemand van overtuigen. Kijk eens aan formidabel toch ! 

Tegenover deze financiële ondersteuning staat een belangrijke return. Ik overloop een aantal zaken 
die opgenomen zijn in de samenwerkingsovereenkomst en de licentieovereenkomst. 

Zoals altijd is naamsvermelding een belangrijke returnvoorwaarde. Voor de VRT is dit  u hebt het 
gezegd een speerpuntprogramma – in primetime op zondagavond – waardoor de 
promotiecampagnes die de VRT zelf inzet, navenant zijn. Dit betreft promotie op de verschillende 
mediakanalen van de VRT zoals radiozenders, printmedia, online media en social media. Gezien de 
belangrijke historische rol van onze stad surfen we mee op de bekendheid van het programma en 
deze promotiecampagnes.

Gent zal collega’s twee maal opgenomen worden in de eindgeneriek van het programma.

Bij draaidagen in het Gravensteen konden, via een oproep op de social media kanalen van de Stad 
Gent, een aantal Gentenaars via een setbezoek een blik achter de schermen werpen. Toch boeiend 
vind ik zelf.

Als partner van dit project kan Gent in haar eigen marketing en communicatie gebruik maken van de 
naam en het logo van ‘Het Verhaal van Vlaanderen’. Op ‘visit’  u welbekend collega’s werd een 
webpagina gecreëerd onder de vlag van ‘Het Verhaal van Vlaanderen’ waarop Gentse toeristische 
producten worden gepromoot gelinkt aan het tijdperk gebracht in de verschillende afleveringen. 
Meerdere diensten werkten hiervoor stadsbreed samen. 

Er wordt de mogelijkheid geboden om 5 integrale fragmenten van 3 minuten uit de reeks, gelinkt 
aan de opnames in de regio van de stad, te gebruiken bij bijvoorbeeld een tentoonstelling. Ons 
Industriemuseum zal bijvoorbeeld een fragment over arbeidershuisvesting en beluiken gebruiken in 
hun eigen communicatie en hierrond ook instapwandelingen over beluiken organiseren.

Ik vind dat heel boeiend.

Tot slot, voor dit programma ging de VRT een samenwerking aan met de Standaard Uitgeverij om 
bepaalde boeken heruit te geven rond de geschiedenis van Vlaanderen. Onze Stad verkreeg 
meerdere exemplaren voor verschillende doelgroepen die verloot werden via de social media 
kanalen van de verschillende diensten, de UITPAS  en het Stadsmagazine edm.

Indirect zorgt dergelijk programma ook voor een economische return, bijvoorbeeld op vlak van een 
mogelijke toename van aantal toeristen en hotelovernachtingen, bijvoorbeeld meer interesse van 
een breed publiek bij diverse musea. En we hebben er prachtige.

Om te besluiten, collega De Meester, de samenwerking die de Stad Gent, net zoals andere steden, 
heeft aangegaan in het kader van deze reeks, staat  eerder los  natuurlijk van de redactionele 
inhoud. Iedereen die de reeks al gezien heeft, kan uiteraard niet ontkennen dat onze stad Gent een 
prominente plaats heeft gekregen in verschillende afleveringen, dat is natuurlijk volledig terecht 
maar dit is zoals gezegd louter te danken aan de belangrijke historische rol van onze stad. Wil je de 
toekomst vorm geven dan moet je ook de geschiedenis kennen.
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Onze ondersteuning moet vooral gezien worden in verschillende promotionele en commerciële 
doeleinden en een aantal daaraan afgeleide producten, waarbij bijvoorbeeld beelden uit de reeks 
kunnen gebruikt worden voor de promotie van Gent als historische stad. Vanuit deze overwegingen 
moet de aangegane samenwerking collega worden gezien.
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2023_MV_00069 - MONDELINGE VRAAG - MET CASH BETALEN IN GENT

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Cetinkaya Cengiz (Groen)

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO) - vergadering van dinsdag 7 februari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

In haar beleidsnota uit de schepen de ambitie het cashloos betalen te stimuleren, zeker wanneer 
betalingen gebeuren op openbaar domein (markten en foren, terrassen, ...)

Dit is een ambitie die we ondersteunen, in die mate dat dit niet ten koste mag en kan gaan van 
Gentenaars en bezoekers die enkel cash kunnen betalen. 

In het geval van Gentenaars gaat het vaak over mensen in armoede, zoals recent gesignaleerd in de 
pers. 

Vraag

1. Hoe kijkt de schepen naar (klein)handelszaken waar ze enkel nog cashloos betalingen 
aanvaarden? 

2. Is ze bereid om deze handelszaken te sensibiliseren contante betalingen niet helemaal los te 
laten? Of denkt ze aan andere tools om dit blijvend mogelijk te maken? 
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ANTWOORD

Sinds 1 juli 2022 moeten volgens de Belgische wetgeving alle ondernemingen die met consumenten 
te maken hebben, van de kleinste tot de grootste, hun klanten ten minste één oplossing aanbieden 
waarmee zij hun aankopen elektronisch kunnen betalen. Elektronisch betalen is een verzamelterm 
die alle technische oplossingen bevat die momenteel op de markt beschikbaar zijn. Ondernemingen 
zijn vrij om de technologie te kiezen die hen het meest geschikt lijkt, afhankelijk van hun 
economische realiteit en de specifieke kenmerken van hun cliënteel.

Digitale betalingen zijn erg populair in België. Steeds meer mensen laten muntstukken en 
bankbiljetten links liggen en grijpen naar hun betaalkaart of smartphone.

Ondanks de versnelling in het elektronisch betalen van de laatste jaren is de federale wetgever 
duidelijk: cash blijft het eerste wettelijke betaalmiddel en mag dus niet geweigerd worden.

Hier zijn maar een beperkt aantal uitzonderingen op: een beschadigd bankbiljet of een vermoeden 
dat het om een vals biljet gaat, onvoldoende wisselgeld in de kassa of wanneer het biljet niet in 
verhouding staat tot de aankoop (je wil bijvoorbeeld een krant betalen met een briefje van 200 
EUR). Meer bepaald: wanneer het te betalen bedrag minder dan 50 procent van de waarde van je 
biljet is.

Tenslotte kan een verkoper ook cash weigeren omwille van veiligheidsredenen. Bijvoorbeeld na een 
of meerdere overvallen of diefstallen in de buurt. Die maatregel mag evenwel slechts tijdelijk zijn en 
de handelaar moet dit duidelijk afficheren.

We rekenen erop dat onze Gentse handelaars de wet toepassen. Mocht echter blijken dat er 
hierover misverstanden bestaan, dan kan daarover samen met de partners binnen PuurGent een 
gerichte communicatie worden uitgewerkt.

Op heden ontvingen de stadsdiensten geen klachten van consumenten of specifieke vragen van 
handelaars. Via Gent Info werd 1 melding gemaakt van het verdwijnen van cashautomaten in het 
straatbeeld. Dienst Economie volgt hierover een traject met Batopin, maar daarover straks meer als 
antwoord op collega Taeldeman zijn vraag.
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2023_MV_00070 - MONDELINGE VRAAG - HERAANLEG VAN HET KOOPHANDELSPLEIN EN DE 
FIETSENSTALLING IN HET GROOT VLEESHUIS

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO) - vergadering van dinsdag 7 februari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Op vrijdag 27 januari kwam er witte rook: de plannen van het Koophandelsplein worden alsnog 
herzien om plaats te maken voor de horeca. Ze waren voorwerp van discussie in de commissie MEO 
van november 2022.

Om de terrasruimte te realiseren wordt de ondergrondse fietsenstalling geschrapt uit het ontwerp. 
De fietsenstalling zal in het Groot Vleeshuis komen. 

Hiermee is er een eerste stap genomen om van het Koophandelsplein een gezellig pleintje te maken, 
op een as waar er weinig aanbod is op vlak van dergelijke buitenhorecagelegenheden. 

Vraag

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

1. Kan de schepen de beslissing duiden? Werd het verleggen van de tramhalte of de 
herinrichting van de Zonnestraat nog bekeken? 

2. Welke besparing of investering levert de verplaatsing van de fietsenstalling op? Welke 
overwegingen hebben hierin nog meegespeeld?

3. Is de schepen bereid om van de voorziene fietsparking in het Groot Vleeshuis een bewaakte 
stalling te maken?

4. Zijn er naar aanleiding van de commotie rond het Koophandelsplein en het Hof van Beroep 
nog contacten geweest met de Regie der Gebouwen? Zo ja, wat kwam hier uit en is er zicht 
op de timing van hun werkzaamheden? Zo nee, waarom niet? 

ANTWOORD

3 vragen, 3 verschillende locaties in één vraag verwerken, zeer ingenieus. Zoals u weet zijn wij al zeer 
lang op zoek naar geschikte locaties om inpandige fietsenstallingen te realiseren. De nood in onze 
stad is daarvoor zeer hoog.  

Bij de geplande integrale heraanleg van het Koophandelsplein bekeken we om er een ondergrondse 
fietsenstalling te voorzien. Aan de ingang van het winkelwandelgebied is het Koophandelsplein een 
goede ligging voor een fietsenstalling.  

Naarmate de uitwerking concreter werd bleek de realisatie hiervan toch vrij complex. Het realiseren 
van een grote ondergrondse verdieping aan de rand van de beschermde bomen van het 
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Gerechtshof, met heel wat rioleringswerken, nutsleidingen én onder de kruising van twee belangrijke 
tramlijnen, dat is echt wel moeilijk en de werken zijn sowieso al complex. Ook bovengronds zagen 
we dat het inpassen van aanrijhellingen, keermuren en toegangen voor de fietsenstallingen veel 
plaats innam. Dit was nog moeilijk te combineren met de toegankelijkheid van de koer, de voortuin 
van het gerechtshof en het behoud van de bomen. Schepenen hebben niet zo vele tijd om terrassen 
te doen, maar

af en toe gebeurt dat toch.  De terrassen aan het Koophandelsplein zijn dankzij de bomen een 
aangename plek in onze stad. We hebben dan ook gekozen voor het behoud van een kwalitatief 
plein, met voldoende ruimte voor de bomen en groen, bovengrondse fietsstallingen en ook ruimte 
voor terrassen onder de bomen. Ik denk dat velen dit waarderen. Dit alles wordt gecombineerd met 
de tramhalte op het Koophandelsplein zoals die voorzien was. Die tramhalte kan niet verschoven 
worden, de zonnestraat is echt te smal, je kan daar geen kwalitatieve tramhalte bouwen. Ik heb ook 
al aangegeven dat de combinatie van tramhalte van lijn 1 en 2 zeer belangrijk is, je kan dat niet op 
grote afstand van elkaar doen, dan is die overstap niet meer handig is. Goed voor OV, goed voor 
terrassen tot vreugde van velen, ik weet niet of collega Bracke nog wil aanvullen. Deze zal 
functioneren voor de twee lijnen op deze strategische locatie. 

Door de gekende problematiek met het Groot Vleeshuis kregen we de mogelijkheid om op korte 
termijn een win-win te realiseren. Het Groot Vleeshuis is vandaag in een zorgwekkende toestand, 
dat weet iedereen, vele deccenia te weinig naar omgekeken; gesloten voor publiek, gestut - maar 
nog steeds niet veilig en gerenoveerd! De eerste zaak is het redden van dit waardevol gebouw. 

En dan, op de tweede plaats, biedt dit de mogelijkheid om op korte termijn -en tijdelijk- een 
bijkomende inpandige fietsstalling te realiseren. Het interessante is dat fietsenstalling geen 
structurele werken vereist. Het Vleeshuis wordt gerenoveerd en wordt opnieuw een publiek 
stadsgebouw. Elke andere functie heeft ingrepen nodig, je maakt dat gebouw gered is en er geen 
schadeverwekkende ingrepen zijn, en als er later andere inzichten voor ingrepen zijn, dan kan dat. 
Het sluit aan bij dynamiek die er in deze stad is. Het aantal fietsers stijgt nog elke week. Meer dan 
25% stijging tov vorig jaar op telpaal Visserij. In vgl met 2017 meer dan verdubbeling. Als je niet ziet 
dat die dynamiek verdergaat en dat er nood is aan fietsenstallingen, dan kan het wel eens zijn dat 
men dit niet wil zien. 

Het moet een mooie fietsenstalling zijn die zich aanpast aan het gebouw.

Het wordt niet zomaar een fietsstalling. We bekijken om dit goed uit te rusten met lockers, publiek 
sanitair (dat er ook vandaag is!), de mogelijkheid voor verhuur en een vorm van bewaking. We 
bekijken bij de realisatie om de voorzieningen te clusteren tot een compact fietspunt op de locatie 
van de voormalige kapel en sacristie. Het interessante daarbij, dat is de plaats waar die schitterende 
muurschildering prijkt. Zo kunnen die beschermen en toonbaar maken voor mensen. Ik denk dat 
veel mensen die muurschildering nog niet gezien hebben, wel z is schitterend. Economische invulling 
is ook interessant maar we moeten kijken dat er plaats blijft voor fietsenstalling. De aanwezige 
troeven zoals het monumentale dakgebinte, de baksteenstructuren en de muurschildering zijn 
kansen om dit open te stellen voor het publiek, en dat met een fietsenstalling meer mensen dan ooit 
kunnen kennis maken met het groot Vleeshuis. 

Wat betreft het Hof van Beroep; de stadsdiensten zijn in overleg bij de opmaak van het Masterplan 
dat de Regie der Gebouwen voor de site van het Hof van Beroep aan het opmaken is. Dat betekent 
dat er daar ook werken moeten gebeuren, gans dat voorplein zal ingenomen moeten worden, onder 
meer voor de werfinrichting. We zijn in overleg met hof van beroep, dat zijn constructieve 
gesprekken. Als het voorplein een openbaar karakter zou krijgen, dan zal dit pas mogelijk zijn nadat 
de werken aan het Hof van Beroep afgerond zijn.
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2023_MV_00071 - MONDELINGE VRAAG - WEDSTRIJD KUNSTWERK HAVEN VAN GENT

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Pee Jef (CD&V)

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP) - vergadering van maandag 6 februari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Geachte schepen

Volgens de planning van deze wedstrijd, zou na de eerste selectie in mei 2022, en een shortlist van 3 
kunstenaars in oktober 2022, er begin 2023 een definitieve aanstelling komen van de uitverkoren 
kunstenaar na een 2de juryronde.

Ik had hierover enkele vragen:

Vraag

• In vorige vragen deed ik al een suggestie voor het beschilderen van de koeltoren in de haven. 
Zit er een ontwerp bij in die richting?

• Werd ondertussen een definitieve aanstelling van een kunstenaar gedaan?
• Kan u al meedelen wie dat geworden is?
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ANTWOORD

Uw suggestie voor de koeltoren van de centrale Rodenhuize werd opgenomen in de longlist van elf 
mogelijke locaties voor het kunstwerk van de havengemeenschap. Voor elke locatie op deze longlist 
is vervolgens nagegaan of de eigenaar zijn principiële toestemming geeft en of het praktisch 
haalbaar is om daar een kunstwerk te plaatsen. Voor de koeltoren heeft de beheerder Engie geen 
toestemming gegeven omdat er te veel risico’s voor de exploitatie aan verbonden waren, waardoor 
de koeltoren helaas afvalt als mogelijke locatie.

Uiteindelijk zijn er twee locaties weerhouden: de turborotonde Eurosolo aan de Kennedylaan en de 
watertoren in de Scheeplosserstraat. De watertoren is een eerbare - zij het iets wat bescheidener in 
omvang - vervanger van de koeltoren voor een voorstel van beschildering van een van de 
kunstenaars.

De wedstrijdprocedure voor de keuze van de kunstenaar is door personeelswissels binnen de 
Cultuurdienst en de afstemming over de mogelijke locaties wat verschoven in de tijd, waardoor de 
definitieve aanstelling van de kunstenaar nog niet rond is.

De timing van de procedure zier eruit als volgt:

In maart dit jaar komt de jury voor het eerst samen. De jurysamenstelling bestaat uit een aantal 
experten aangevuld met de stakeholders van de havengemeenschap. Iedere expert draagt drie tot 
vijf kunstenaars voor op basis van hun portfolio. Op deze eerste jurybijeenkomst worden 15 
kunstenaars gekozen. Deze kunstenaars worden vervolgens gecontacteerd om een schets uit te 
werken volgens de opdrachtomschrijving van het kunstwerk.

Bij de tweede jurering tweede helft april worden drie kunstenaars uitgekozen die de vraag krijgen 
hun idee verder uit te werken.

Op de laatste bijeenkomst valt de definitieve keuze.

De timing van de onthulling blijft ongewijzigd. Bedoeling is nog steeds om in het voorjaar 2024 het 
kunstwerk te onthullen en dit samen met North Sea Porth District naar aanleiding van 200 jaar 
eerste spadesteek van het kanaal Gent - Terneuzen.
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2023_MV_00072 - MONDELINGE VRAAG - VOORFINANCIEREN INSTAPKOSTEN 
BURGERCOÖPERATIES

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Peeters Emilie (Vooruit)

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF) - vergadering van dinsdag 14 februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

In tijden waarin de energierekeningen de pan uitswingen is het belangrijk nieuwe aanpakken uit te 
testen om die kosten zoveel als mogelijk te drukken. Zeker voor gezinnen die het financieel niet 
breed hebben. Energiearmoede vraagt om een duurzame en structurele oplossing.

De keuze voor lokale en groene burgerstroom toonde in deze crisis reeds dat het een grote impact 
kan hebben op de energiefactuur. Zo zou een huishouden dat in 2022 burgerstroom afnam, 
gemiddeld een energiefactuur hebben die 800 euro lager ligt dan bij een commerciële speler. Maar 
voor vele kwetsbare gezinnen is de instapkost van 250 euro om lid te worden van dergelijke 
burgercoöperatie een drempel.

In Eeklo werd recent het pilootproject ‘Power Up’ opgestart. Meer info hier: 
https://www.socialenergyplayers.eu/belgie/. De stad maakt budget vrij om het instapbedrag om lid 
te worden van burgercoöperaties voor te financieren voor de meest kwetsbare gezinnen. Ze laten 
deze zomer 20 gezinnen instappen en breiden stelselmatig uit naar 100. Gedurende vijf jaar betalen 
de gezinnen het geleende bedrag terug met besparingen op de energiefactuur, daarna worden ze 
officieel eigenaar. Eeklo gaat het teruggestorte instapbedrag vervolgens opnieuw investeren in 
nieuwe kansarme gezinnen.

Vraag

• Hoe staat u ten opzichte van deze aanpak van een voorfinanciering van het instapbudget van 
burgercoöperaties? Zou dit in Gent ook een mogelijkheid kunnen zijn om energiearmoede bij 
de meest kwetsbare gezinnen aan te pakken?

• In Eeklo blijkt deze coöperatieve aanpak ook steeds meer draagvlak te creëren voor lokale 
windenergie en om de meest kwetsbare mensen rechtstreeks bij de lokale energietransitie te 
betrekken. Welke acties doet de stad Gent die hiertoe bijdragen?

• Eeklo werkt aan een blauwdruk voor andere steden en gemeenten om dit project over te 
nemen. Hebt u deze al gezien? Is dit ook bruikbaar in de Gentse context?

ANTWOORD

Hartelijk dank voor uw vraag over dit proefproject van Eeklo en Ecopower. Het kan inderdaad een 
interessant onderdeel zijn van het beleid om mensen in energiearmoede te helpen. 

Eerst en vooral: Power Up is een proefproject, een experiment. 

Het start met 20 gezinnen en dat aantal zal opgetrokken worden tot 100. 
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Tegen het einde van het jaar zullen de eerste resultaten bekend gemaakt worden. De ‘blauwdruk’ 
waar u naar verwijst, komt dan uit. 

Dan zal duidelijk moeten zijn of het model ook door andere lokale besturen gebruikt kan worden. 

[Wat is het Power Up precies?

Het richt zich op de gezinnen die 

• gedropt zijn door hun energieleverancier omdat ze hun energiefacturen niet betalen 

én 

• geen recht hebben op het sociaal tarief.

De Vlaamse wetgeving voorziet dat zij, eens gedropt, klant worden bij de distributienetbeheerder 
(Fluvius), die optreedt als de ‘sociale leverancier’.

Bij de sociale leverancier betalen deze gezinnen echter een hogere prijs voor energie dan normaal. 

Dat is het zogeheten ontradingstarief, bedoeld om deze mensen te stimuleren om terug te keren 
naar de markt. 

Maar het ontradingstarief zorgt er natuurlijk ook voor dat die mensen veel langer in de schulden 
blijven steken – net omdat hun energiefacturen zo hoog blijven. 

Die spiraal wil Power Up doorbreken. 

De stad Eeklo schiet voor een deel van de gedropte klanten een aandeel voor van een 
energiecoöperatie. 

Daardoor worden ze ineens klant bij de coöperatie en betalen ze elektriciteit aan het goedkopere 
tarief van de coöperatie. Want dat ligt veel lager dan het tarief van Fluvius.

Een aandeel kost bij Ecopower eenmalig 250 euro. De gezinnen besparen elk jaar ettelijke 
honderden euro’s uit op hun energiefactuur.

Gedurende vijf jaar betalen die gezinnen het geleende bedrag – 250 euro - terug. Dan worden ze 
officieel eigenaar van het aandeel en zijn ze gewoon klant. 

Het teruggestorte instapbedrag kan dan vervolgens geïnvesteerd worden in nieuwe kansarme 
gezinnen. Het is een soort rollend fonds.

Ook Fluvius is in het project betrokken. De bedoeling is om na te gaan of dit systeem toe te passen is 
in heel Vlaanderen, voor alle lokale besturen, en voor alle leveranciers van elektriciteit. ] 

Zoals ik al aangaf: Power Up is een pilootproject. We hebben goed contact met Ecopower. We volgen 
het project van nabij op.

Want het is niet helemaal duidelijk of het ook toegepast zal kunnen worden op schaal van een stad 
als Gent. 

• Ecopower stelt dat lokale besturen die dit willen invoeren, zelf voor voldoende eigen nieuwe 
hernieuwbare productiecapaciteit moeten zorgen. Zonder bijkomende installaties is het niet 
mogelijk. Maar een nieuwe windmolen, dat zet je niet in één-twee-drie. 

• Het is ook zo dat Ecopower al een tijdje een klantenstop heeft omdat ze onvoldoende nieuwe 
capaciteit kunnen installeren om nieuwe klanten te kunnen bedienen. Dus ook daarom is het 
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nodig om als lokaal bestuur zelf te investeren in hernieuwbare capaciteit.
• Je moet ook weten dat er in Gent ongeveer 1900 niet-beschermde gedropte klanten zijn –  in 

Eeklo starten ze met 20 gezinnen en gaan uitbreiden naar 100. In heel Vlaanderen is die groep 
30.000 gezinnen groot. En dat dat terwijl Ecopower in totaal 54.000 klanten heeft. 

• In het proefproject zal dus ook worden onderzocht verhouding tussen gewone klanten en 
kwetsbare klanten de coöperatie aankan. 

Voor dit experiment opgeschaald kan worden, moeten dus antwoorden worden gegeven. Daarom 
volgen we dit, samen met steden zoals Mechelen, Oostende en Leuven, van heel nabij op.

Intussen hebben we in Gent onze eigen aanpak om energiearmoede te bestrijden. Dat loopt in 
goede samenwerking met collega Coddens. 

Onze aanpak is tweeledig: 

Mensen met energieschulden springen we bij met premies, schuldovername, afbetalingsplannen én 
premies voor energiezuinige toestellen. Dat is vooral een taak van de energiecel van OCMW. Zij 
leveren fantastisch werk.

Daarnaast: wij zetten vooral in op preventie – op het verlagen van de facturen door 
energiebesparing. Dat is nog altijd de beste manier om energiearmoede te voorkomen én de 
transitie naar een fossielvrije toekomst mogelijk te maken.--

U vroeg ook of we in Gent soortgelijke initiatieven om de strijd tegen energiearmoede te koppelen 
aan draagvlak voor hernieuwbare energie? Zeker, dat doen we. Een recent voorbeeld. Als stad 
participeren we in een windturbine van Luminus op de terreinen van Gadot in de haven.

De opbrengst van die windturbine zal via de Energiecentrale gaan naar energiebesparing en 
hernieuwbare energie voor alle Gentenaars.

Een tweede voorbeeld. Met coöperatie Beauvent hebben we een grote zonne-installatie gebouwd 
op de daken van een houtimporteur uit de haven. Die installatie is gebouwd met kapitaal dat Gentse 
burgers zelf hebben ingebracht. Zij zullen dan ook delen in de opbrengst. De elektriciteit van die 
installatie gebruiken we in de stadsgebouwen.

Tenslotte, enkele conclusies

• Het is een proefproject, we willen er zeker uit leren.
• Ook in Eeklo wordt maar een klein deel van de gedropte klanten bereikt. 
• Ecopower heeft een klantenstop. Als lokale besturen dit ook willen uitrollen, moeten ze 

zorgen voor bijkomende lokale productie. Maar dat vraagt tijd. 
• In Gent leggen we de focus op energiebesparing. We hebben al heel wat projecten om 

energiearmoede te voorkomen.
• Maar is het genoeg? Neen, dat niet. Daarom houden we onze ogen open voor nieuwe 

projecten. We hebben goed contact met Ecopower en volgen Power Up van nabij op.
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2023_MV_00073 - MONDELINGE VRAAG - RECYCLAGEPARK OOSTAKKER – NIEUWE 
ONTWIKKELINGEN

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Pee Jef (CD&V)

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF) - vergadering van dinsdag 14 februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Geachte schepen

Het is een tijdje geleden dat ik nog een vraag stelde over het recyclagepark te Oostakker, maar dus 
bij deze nog eentje.

De nieuwe inrichting die werd beloofd, komt stilaan dichterbij, en zowel buurtbewoners als 
gebruikers polsen naar de definitieve plannen.

Vandaar enkele vragen:

Vraag

• Wanneer zal de definitieve inrichting er komen?
• Hoe zullen de betalende en gratis zones gesitueerd worden? Is daar al een plan voor 

opgemaakt?
• Kan dat plan en de 3-D-voorstelling daarvan meegegeven worden in dit antwoord?
• Hoe zal de communicatie van de vernieuwde inrichting verlopen?
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ANTWOORD

Bedankt voor uw vraag.

U weet dat we het betalend maken van een deel van het afval moeten uitvoeren omwille van de 
Vlaamse regelgeving. De uitvoering daarvan heeft heel wat voeten in de aarde. De oefening van de 
recyclageparken in Destelbergen en Gent gaat breder dan enkel Oostakker.

Op deze commissie van februari vorig jaar stelden we een eerste keer de vernieuwde recyclage-
parken voor. We bouwen daarop verder, maar ook al met de nodige aanpassingen gezien de 
budgettaire veranderingen.

Op dit moment finaliseren we alles. Als alles goed verloopt, dan openen de vernieuwde Gentse 
IVAGO-recyclageparken in het najaar 2023. Doordat nu de laatste hand wordt gelegd aan 
infrastructuur, communicatie, logistiek en administratie plannen we op het MPF van april een 
presentatie in met meer gedetailleerde informatie over hoe de parken worden ingericht, hoe 
bezoekers zich erin bewegen, hoe we de recyclageparkwachters inzetten … Tijdens die presentatie 
duiden we ook aan de hand van plannen per recyclagepark hoe de betalende en niet-betalende zone 
in zijn werk gaan. We weten dat de uitrol van de recyclageparken de nodige toelichting nodig heeft.

Zoals ik daarnet al meegaf, gaat het finaliseren van de plannen momenteel niet enkel over logistieke 
en infrastructurele uitvoeringen of het opleiden van onze parkwachters, maar ook op het vlak van 
communicatie wordt er gekeken hoe we burgers en andere gebruikers kunnen laten kennismaken 
met de vernieuwde recyclageparken, en hoe klantvriendelijkheid troef blijft. IVAGO zal onder andere 
uitgebreid communiceren op haar website en in de IVAGO-wijzer. Ook komen er aan alle 
recyclageparken digitale infoschermen. Omdat het een puzzel is om de transitie op alle vlakken zo 
vlot mogelijk te laten verlopen, willen we geen gefragmenteerde of voorlopige informatie geven. We 
kiezen er bewust voor om pas te communiceren op het moment dat alles zo goed als rond is, en we 
over elk park de nodige informatie kunnen delen. Want nu communiceren over één park vraagt 
impliciet ook meer uitleg bij alle andere recyclageparken. En net daarom komen we in de commissie 
van april de volledige uitrol toelichten.
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2023_MV_00074 - MONDELINGE VRAAG - BEREIKBAARHEID EN FILES NAAR PARKING GENT-SINT-
PIETERSSTATION 

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO) - vergadering van dinsdag 7 februari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Automobilisten die tijdens de spits vanuit de Valentin Vaerwyckweg de ondergrondse parking van 
Gent-Sint-Pieters willen inrijden, verliezen telkens heel wat tijd bij het aanschuiven aan de 
verkeerslichten op het kruispunt met de Sint-Denijslaan. Wagens die naar rechts (en in mindere 
mate links) moeten afslaan, zorgen ervoor dat het kruispunt vastloopt, met files tot op de brug over 
de R4 tot gevolg.

Dit tijdsverlies draagt niet bij aan de modal shift richting openbaar vervoer. 

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

Vraag

1. Is de schepen op de hoogte van deze verkeerssituatie?
2. Zijn er aanpassingen mogelijk in de regeling van de verkeerslichten? Zo ja, op welke manier?
3. Welke andere maatregel(en) stelt de schepen voor om een vlottere doorgang aan het 

kruispunt te voorzien?
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ANTWOORD

Ik ben benieuwd op welke data u zich baseert voor deze stelling.  

Het is één zaak om mensen te laten overschakelen van auto op actieve modi of openbaarvervoer, 
maar een andere zaak om mensen die zich duurzaam verplaatsen ook te houden. 

De as Sint-Denijslaan is een belangrijke bus- én fietsverbinding. De doorstroming van de bus of de 
fiets is volgens ons beleid nog belangrijker dan gemotoriseerd verkeer en al zeker in een 
stationsomgeving. 

Wat de file op de Vaerwyckweg betreft. Het verkeerscentrum heeft de toegenomen druk op de 
Vaerwyckweg waargenomen. De start van de langere files komt overeen met de start van de werken 
aan tram 1 in de Voskenslaan. Werken trouwens in functie van die modal shift, die u toch wel 
belangrijk vindt begrijp ik, want als er geen tram meer is kan men ook niet overschakelen op 
openbaar vervoer.

Sinds september 2022 zijn er werken in de Voskenslaan. De tramverbinding tussen Gent-Sint-
Pietersstation én The Loop is onderbroken en doorgaand verkeer op de Voskenslaan is niet meer 
mogelijk. De druk op de Valentin Vaerwyckweg is hierdoor inderdaad toegenomen. De werken zijn 
nog voorzien tot eind maart 2023. We zijn er bijna. 

De problemen doen zich enkel voor in de ochtendspits met een piek tussen 8u00 en 8u30. De rest 
van de dag verloopt het verkeer op dit kruispunt eigenlijk wel vlot. 

Dit verkeerslicht is in beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Momenteel zijn er geen 
plannen om het licht of het kruispunt aan te passen. 
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2023_MV_00075 - MONDELINGE VRAAG - ROBIN-PAS 

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Herman Alana (Open Vld)

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP) - vergadering van woensdag 8 februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Onlangs las ik in de pers dat amper 1 of 5 scholieren in armoede gebruik maakt van de Robin-pas om 
de schoolfacturen te betalen.

De Robin-pas werd in 2021 ingevoerd door de Vlaamse regering om gezinnen te helpen die moeite 
hebben om schoolmateriaal aan te kopen.

Wie zo’n pas heeft, kan rekenen op een renteloze en gespreide betaling van of een korting op de 
schoolfactuur. 

 De Robin-pas is voor scholieren in het secundair onderwijs en moet aangevraagd worden aan de 
directie van de school.

Vraag

Is de Robin-pas gekend in het Gents Secundair Stedelijk Onderwijs ?

Zo ja, hoeveel keer werd deze aangevraagd  en effectief gebruikt ?

Hoe kan men meer bekendheid geven aan deze pas ?

Is deze pas gekend bij het OCMW ?

Worden de cliënten door de maatschappelijk assistenten hiervan ingelicht ?   

ANTWOORD

Bbedankt voor uw vraag. 

De stichting Robin is een private stichting, waarin verschillende partners – zowel organisaties die 
werken aan armoedebestrijding, educatieve uitgevers en ook het ministerie van Onderwijs – samen 
werken. Doel van de stichting is om de schoolkosten te drukken om op die manier aan alle leerlingen 
kansen te geven. Op zich een heel nobel doel natuurlijk, al zijn er wel een aantal opmerkingen bij te 
formuleren. 

Het woord ‘schoolkosten’ is misschien niet het best gekozen woord: de focus van de Robin-pas ligt 
op schoolboeken, andere kosten (vb. voor uitstappen, lunch, opvang, etc.) worden hierin niet mee in 
rekening genomen. 
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Het is ook zo dat de school eerst een erkenning moet krijgen van de Robin stichting, alvorens 
leerlingen een Robin-pas kunnen krijgen. Ons stedelijk onderwijs heeft in 2021 contact opgenomen 
met de stichting, en daaruit bleek het niet zo evident om die erkenning te krijgen. De school moet 
zich aansluiten bij één van de verbonden uitgeverijen, moet een aantal sponsoracties opzetten en 
kan op basis daarvan uitgekozen worden voor erkenning als “Robin-school”. 

 

Maar los van deze wat ondoorzichtige en zware procedure, hebben we ook meer fundamentele 
bedenkingen bij dit initiatief.

• De ondersteuning die een leerling met een Robin-pas kan krijgen, is een gespreide betaling of 
een korting van 25%. Het systeem verandert met andere woorden niets structureels en het 
kortingspercentage is beperkt. 

• Bovendien moeten ouders zelf aan de school bewijzen dat ze verhoogde tegemoetkoming 
ontvangen, hier kunnen administratieve drempels en schaamte een rol spelen.

• We zien ook dat slechts een deel van het aantal uitgereikte passen effectief gebruikt wordt, 
verder onderzoek is belangrijk om te kijken welke drempels hiervoor zorgen. 

• Daarnaast zijn we ook waakzaam voor het gebruik van verschillende ‘pasjes of bewijzen’ en 
het eventuele stigma dat hiermee verbonden is.   

 

Collega’s, in onze stad hebben we door de jaren heen heel wat ervaring met 
armoedebestrijding. Onze stedelijk scholen zijn dan wel geen Robin-scholen, maar als stadsbestuur 
zetten we wel maximaal in op het toekennen van sociale rechten. We trekken hierbij de kaart om de 
data te laten lopen in plaats van de mensen en maken werk van het zoveel mogelijk automatisch 
toekennen van sociale rechten en voordelen, niet alleen voor de schoolboeken, maar voor alle 
schoolkosten. Ons retributiesysteem is ook niet binair, maar omvat verschillende tussentarieven. En 
intussen worden al die rechten van onze leerlingen in het basisonderwijs automatisch toegekend en 
ook voor onze secundaire scholen zijn we hierin stappen aan het zetten. 

Op uw vraag of deze pas gekend is bij het OCMW, kunnen we – en natuurlijk in de eerste plaats 
college Coddens - positief antwoorden. De Dienst Lokaal Sociaal Beleid werkt nauw samen met het 
Onderwijscentrum Gent rond kostenbewust onderwijs. Via verschillende acties gaan ze met scholen 
werken aan een sterker kostenbeleid, met als doel om op scholen structurele veranderingen te 
installeren. Zo werd de Robin-pas ook in hun werkgroep ‘rechtenverkenning’ besproken.

Daar bleek dat het bestaan van de Robin-pas bij de meeste scholen bekend is, maar dat er op heden 
echter maar een zéér beperkt aantal Gentse scholen mee gestapt zijn in het systeem. Omwille van 
de eerder genoemde drempels en beperkingen, werd hierover op heden nog geen specifieke 
informatie verspreid naar maatschappelijk werkers. Mochten er zich in de toekomst meer scholen 
aansluiten zijn, zou dat natuurlijk wel gebeuren. 

 

Kortom, samenvattend: 

• Onze stedelijke scholen zijn geen zogenaamde Robin-scholen, wat zeker niet wil zeggen dat 
we niet inzetten op armoedebestrijding en kostenbewust onderwijs. 

• De Robin-pas focust enkel op de kosten van schoolboeken, maar de schoolkosten omvatten 
natuurlijk veel meer. 

• In ons stedelijk onderwijs werken we met ons retributiesysteem, waardoor we via 
verschillende kortingstarieven genuanceerder én globaler kunnen inzetten op 
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armoedebestrijding op onze scholen 
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2023_MV_00076 - MONDELINGE VRAAG - TRAJECTCONTROLES OP STADSWEGEN

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Vandenbroucke Joris (Vooruit)

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO) - vergadering van dinsdag 7 februari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

In februari 2020 stelde ik voor om trajectcontroles te installeren op wegen die in beheer zijn van de 
stad. Want ook op stadswegen is overdreven snelheid een bron van overlast en onveiligheid. 
Trajectcontroles hebben hun nut bewezen als effectief instrument om overdreven snelheid tegen te 
gaan. In eerste instantie werd aangekondigd dat dit voorstel onderzocht zou worden, in december 
2021 werd aangekondigd dat er trajectcontroles 'tegen eind volgend jaar' ( = eind 2022) 
operationeel zouden zijn op de Sint-Denijslaan en in Sint-Kruis-Winkeldorp. 

Volgens mijn informatie is dat alvast op de Sint-Denijslaan niet het geval. 

Vraag

- Zijn er trajectcontroles geïnstalleerd op stadswegen? 

- Zo ja, waar? 

- Zo neen, waarom niet? 

- Wanneer en op welke locatie mogen we ze dan wel verwachten? 
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ANTWOORD

Voorlopig zijn er nog geen trajectcontroles ingevoerd, en ook de locaties en timings kan ik nu helaas 
nog niet bevestigen. Er is immers bij steden en gemeenten, en dus ook in Gent, nog veel 
onduidelijkheid over of en hoe GAS5 juridisch correct kan ingevoerd worden, wie de boetes zal 
verwerken, wat er met de boetegelden zal gebeuren, etcetera. 

We zijn hiervoor allemaal afhankelijk van andere partners en overheden. 

Het advies van de MORA, de Mobiliteitsraad Vlaanderen, is om het GAS5 verhaal in zijn huidige vorm 
te verlaten en in te zetten op het zogenaande “doorstortscenario”. Daarbij verloopt de verwerking 
via het gewestelijk verwerkingscentrum, maar komt er een verdeelsleutel om de inkomsten lokaal te 
kunnen inzetten voor het verhogen van de verkeersveiligheid. De inkomsten gaan in dit verhaal niet 
rechtstreeks naar de stad.

Het andere grote probleem met de trajectcontroles is genoegzaam bekend. We moeten werken met 
een quotum van 80.000 boetes dat we niet mogen overschrijden van de gewestelijke 
verwerkingscentrale. Dat maakt dat we goed moeten afwegen waar er wanneer ingezet wordt op 
snelheidshandhaving, omdat het aantal boetes dat we mogen geven beperkt is. En dat is wel een 
probleem, ik denk dat dat meer zou moeten zijn want er wordt nog vele te snel gereden.

Praktisch is er ook vertraging omdat we een raamcontract van de federale politie moeten gebruiken 
om de ANPR-camera’s aan te kopen. Dat contract is sinds eind dit jaar afgelopen en wordt 
vernieuwd. De modaliteiten van dit nieuwe contract zijn nog niet duidelijk en er kan op dit moment 
ook hiervoor nog geen timing gegeven worden. 

Het project zit dus in beetje moerassig gebied, drie grote problemen: GAS5, quotum, en 
raamcontract. Ik betreur het ook dat dit zo moeilijk loopt.
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2023_MV_00077 - MONDELINGE VRAAG - STOPZETTING MELDPUNT EN INFOCOACHES 
OVERPOORT

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Meester Tom (PVDA)

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB) - vergadering van maandag 13 
februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

In de Overpoortbuurt vonden reeds vele incidenten rond seksueel geweld en grensoverschrijdend 
gedrag plaats. Als antwoord hierop zette de stad o.a. in op een meldpunt met infocoaches. Deze 
laagdrempelige aanpak van dit bijzonder gevoelige thema, maakt het bespreekbaar en geeft 
slachtoffers van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag een veilig(er) gevoel in de 
Overpoort. Het stadsbestuur maakte bekend dat deze werking zal worden stopgezet als 
besparingsmaatregel.

Vraag

- Waarom kiest het stadsbestuur ervoor om het meldpunt en de infocoaches in de Overpoort te 
schrappen? Ondanks de positieve ervaringen hiermee vanuit o.a. studenten en de horeca?

- Welke laagdrempelige maatregelen neemt het stadsbestuur om de Overpoort als veilige omgeving 
te laten ervaren door de bezoekers?

ANTWOORD

Eerst en vooral eerst iets duidelijk maken, gezien hier in 2 vragen ook specifiek naar verwezen wordt 
en sommige media hier ook gewag van maakten: we hebben als Stad nooit nooit een vast meldpunt 
Seksueel Geweld en Grensoverschrijdend Gedrag gehad in de Overpoort.

U verwart dat wellicht met het meldpunt dat we op de Gentse Feesten hebben gehad. Dus voor alle 
duidelijkheid dit even meegeven. 

Dat was er wel voor het eerst op de Gentse Feesten. Het zal trouwens op de volgende GF terug 
aanwezig zijn maar dus niet in de Overpoort. Facts en Figures doen er wel toe.

Wat we wél hebben in de Overpoort is onze werking met infocoaches. Die hebben we in het leven 
geroepen om de knaldrang bij de opstart van het academiejaar 2021-2022 in goede banen te 
leiden.  

U weet, corona had het uitgaansleven lange tijd volledig platgelegd. In de zomer van 2021 werden 
een aantal  ,herinner u ,maatregelen versoepeld, maar er golden wel degelijk nog heel wat Corona-
regels zoals het dragen van een mondmasker en het vertonen van een Corona-pas om in de horeca 
binnen te mogen. 
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Stel u voor collega’s dat we dat hebben meegemaakt. Eigenlijk als je daar achteraf op terugblikt, 
hopelijk nooit meer.

De regels waren afhankelijk van de stand van de barometer , herinner u, code oranje, code rood. Als 
Stad hebben we dat heel nauwgezet opgevolgd en enkele bijkomende flankerende maatregelen 
genomen. De infocoaches zijn eerst ingezet bij de opening van de winkels. De Infocoaches die 
voorheen eerst actief waren in onze  winkelstraten , kregen een nieuwe tijdelijke taak; namelijk het 
sensibiliseren van de studenten op Corona-regels en een aanspreekpunt zijn in de drukste 
uitgangsstraat voor studenten van onze stad. 

We zagen daarin verschillende voordelen: infocoaches zijn jongeren die eigenlijk in leeftijd niet 
zoveel verschillen van de studenten, hun manier van communiceren en hun verbindende attitude 
werkt de-escalerend. Ze zijn goed zichtbaar dankzij hun blauwe hesjes en heten de feestvierders als 
het ware welkom in de straat.  

Nu aanvankelijk lag de focus op het naleven van de corona-regels maar natuurlijk samen met de 
afbouw van die regels kreeg hun rol ook een andere invulling: ze wijzen bijvoorbeeld ook op het 
glasverbod, spelen een de-escalerende rol wanneer de gemoederen verhit geraken, beantwoorden 
vragen van bezoekers en zijn een eerste aanspreekpunt voor alle betrokken actoren.

De infocoaches worden ervaren als een mooie aanvulling op de reeds sterke en bestaande inzet van 
onze politie. Hun aanwezigheid zorgt ervoor dat wrijvingen of discussies minder snel uitmonden in 
vechtpartijen. En indien een conflict toch escaleert wordt de politie er natuurlijk bij gehaald. Ook in 
het kader van diefstal, drugsfeiten, seksueel grensoverschrijdende gedrag, zware intoxicatie en 
EHBO worden de infocoaches aangesproken. 

Ze zijn bijkomende ogen en oren op straat en kunnen signalen snel opvangen door hun aanwezigheid 
tussen de feestvierders. 

Nu opereren onze infocoaches in een grijze zone. Ik heb dat ook al gezegd in deze commissie en in de 
pers. Wettelijk gezien mogen zij enkel informeren en niet tussenkomen. Vanuit Gent zijn we 
vragende partij voor een duidelijk wettelijk kader om een bredere inzet van infocoaches op de 
openbare weg mogelijk te maken. We hebben daarom herinner u minister van Binnenlandse Zaken 
Annelies Verlinden in februari 2022 uitgenodigd naar de Overpoort om kennis te maken met de 
werking van de infocoaches. Ik ben met haar naar de Overpoort geweest en heb bepleit om de 
wetgeving te herbekijken. Dit is tot op heden niet gebeurd. Ik heb daartoe een rappel aan minister 
Verlinden  gestuurd.

De werking van de infocoaches wordt inderdaad positief geëvalueerd door zowel uitbaters, 
bezoekers als politiediensten. Dit wordt ook bevestigd door de evaluatie in opdracht van de Dienst 
Preventie voor Veiligheid. We hebben dan ook besloten om de werking van de infocoaches eenmalig 
met 1 jaar te verlengen in het academiejaar 2022-2023.  

Daarna is er momenteel nog geen verlenging voorzien. Daar zijn een aantal redenen voor: we mogen 
niet vergeten dat de infocoaches zijn ontstaan als corona-maatregel, en gaandeweg zijn geëvolueerd 
naar de huidige werking. Deze wordt als positief ervaren, maar, we vinden dat dit niet enkel de Stad 
hiervoor moet instaan. 

Een veilig uitgaansleven in de Overpoort is minstens een gedeelde verantwoordelijkheid. Deze 
ochtend tekenden we een engagementsverklaring met de verschillende horeca-uitbaters van de 
omgeving Overpoortstraat waarin wederzijdse engagementen zijn opgenomen om samen te komen 
tot een aangename en sfeervolle uitgaansbuurt. 

We gaan daarom in overleg met uitbaters en de onderwijsinstellingen om te bekijken of en hoe we 
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een cofinanciering voor de infocoaches kunnen uitwerken. We gaan daar ook de Gentse studenten 
zelf bij betrekken via het overlegplatform StuGent. Tot eind dit academiejaar blijft de werking van de 
infocoaches alleszins behouden. Ook sowieso blijft de politie sterk aanwezig in de Overpoortstraat 
en hebben we er onze camera’s hangen. Ook dat heeft natuurlijk een preventief effect.

Nu collega’s, als we kunnen komen tot een gezamenlijk verhaal, waarin iedereen een billijke bijdrage 
doet, dan zijn we zeker bereid dit als Stad opnieuw te bekijken en de werking van de infocoaches 
verder te verlengen. U mag niet vergeten dat de Stad Gent 140.000 euro per jaar alleen betaalt, nog 
los van het voorzien van een stek waaruit de infocoaches opereren. Dat is momenteel een houten 
chalet, u ziet hem voor u. Dit is goed als tijdelijke oplossing maar niet om permanent in de 
Overpoort te plaatsen. We gaan nu die piste van cofinanciering verder onderzoeken. We hebben 
daar nog even de tijd voor gezien de huidige overeenkomst tot eind dit academiejaar loopt. Ik hoop 
alvast dat iedereen die enthousiast is over de werking van de infocoaches, ook bereid is het mee 
financieel te ondersteunen.

Dat is eigenlijk het voorstel dat ik doe om met een aantal, met de stad, met de horecauitbaters, met 
de onderwijsinstellingen tot een gezamenlijk verhaal te komen.

Wat de aanpak van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag in de Overpoort betreft, verwijs 
ik graag naar onze taskforce   Seksueel Geweld en Grensoverschrijdend Gedrag waarvan in de 
werkgroep Nightlife ook uitbaters van de Overpoort zijn vertegenwoordigd. Met hun input 
ontwikkelen wij acties op maat van de straat. Zo hebben collega’s 42 personeelsleden van bars uit de 
Overpoort vorig jaar een opleiding gevolgd over hoe om te gaan met dergelijke problematiek. We 
hebben ook duidelijke ‘nee is nee’ boodschappen die zichtbaar zijn in de Overpoort, ook via totems 
aan de ingangen van de straat. Vanuit de werkgroep worden ook dit jaar nog initiatieven ontwikkeld 
om seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven tegen te gaan. 
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2023_MV_00078 - MONDELINGE VRAAG - PSYCHOLOGISCHE DIENST OCMW

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Peeters Emilie (Vooruit)

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP) - vergadering van woensdag 8 februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

COVID zorgde voor een extra psychische kwetsbaarheid bij vele Gentenaars. Zowel de eenzaamheid 
door de quarantaine, de angst voor het virus en de financiële onzekerheid door tijdelijke 
werkloosheid hebben daar extra toe bijgedragen. Maar ook vandaag zijn de tijden onzeker door 
stijgende facturen en dat weegt op mensen, zeker als ze al in een kwetsbare positie zitten. Vanuit 
het OCMW wordt in Gent al jaren ingezet op psychologische hulp en wordt samengewerkt met 
buurgemeenten om die dienstverlening ook daar te kunnen aanbieden.

Graag had ik hierover een antwoord gekregen op volgende vragen:

Vraag

• Hoeveel begeleidingen zijn er in 2022 geweest bij de psychologische dienst? Zien we hierin 
een evolutie?

• Hoeveel mensen werden doorverwezen naar andere zorgverstrekkers? Is het in tijden van 
ellenlange wachtrijen voor psychologische hulp mogelijk om OCMW cliënten vlot door te 
verwijzen indien nodig?

• Welke mensen bereikt de psychologische dienst het meest met hun begeleiding? Hoe wordt 
gewerkt aan het verbreden van deze doelgroep en de bekendmaking hierrond?

• Het OCMW deelt al jaren zijn expertise met OCMWs van kleinere gemeentes, zodat die ook 
die zorg kunnen aanbieden. Met hoeveel OCMW’s werkt de psychologische dienst vandaag 
samen?

ANTWOORD

Bedankt voor je vraag. We hebben bij OCMW Gent al jarenlang een goede psychologische 
dienstverlening met een heel sterk team. 

In 2022 kregen 2260 cliënten psychologische hulp via de psychologische dienst van ons OCMW. 

We zien deze cijfers elk jaar stijgen. 

Zo waren er in 2019 1668 mensen in begeleiding en is dit in 2022 al gestegen naar 2260 mensen. 

Eind 2020 zijn er wel 5 bijkomende psychologen gestart met relancemiddelen. Eén daarvan ter 
versterking van de psychologische dienst OCMW

Vier aangestuurd vanuit de psychologische dienst, maar fulltime werkzaam outreachend in de 

p   41  van  201



wijken, bijvoorbeeld via zitdagen in wijkgezondheidscentra.  

Zij vangen mee de stijgende vraag die er is naar ondersteuning, op. 

En ze kunnen natuurlijk niet alle begeleiding zelf opnemen en verwijzen daarom ook op maat door 
naar de reguliere sector.

Maar het vraagt veel inspanning van onze medewerkers om permanent zicht te houden op de 
beschikbaarheid van reguliere psychologische hulp om gericht te kunnen doorverwijzen. 

En de medewerkers botsen ook op drempels en wachtrijen. 

Het continu screenen van het aanbod op een beschikbare plaats kost tijd, maar gebeurt efficiënt en 
levert resultaat op. 

Ze laten cliënten niet los tot er een beschikbaar aanbod kan starten en in deze periode blijft er 
ondersteuning geboden worden vanuit de psychologische dienst.  

De noden blijven hoog en de drempels die binnen de reguliere psychologische ondersteuning liggen 
is zeker ook van financiële aard. 

Daarom kunnen we als OCMW Gent ook de kosten die gepaard gaan met de begeleiding ten laste 
nemen.

In 2019 hadden we nog 77 ten laste names. Ondertussen is dit gestegen naar 313 ten laste names in 
2022.  

De psychologische dienst bereikt wel de meest kwetsbaren. 

Ook die cliënten die meer dan enkel financiële drempels ervaren naar de reguliere geestelijke 
gezondheidszorg.  

Het zijn vaak cliënten met ernstige problemen op verschillende levensdomeinen, met complexe 
psychische problematieken, die leven in een context met meer risicofactoren dan beschermende 
factoren.  

Het zijn vaak cliënten die op verschillende terreinen in een acute hulpnood zitten, waarbij 
multidisciplinaire samenwerking met de maatschappelijk werker, of met de activeringsbegeleiding 
en het externe hulpverleningsnetwerk noodzakelijk is.  

Het zijn cliënten die door de grenzen van de residentiële hulpverlening zich op de eerste lijn met 
ernstige zorgnoden aandienen en waar reguliere ambulante reguliere hulp niet op voorzien is.  

Daarnaast begeleiden ze cliënten die omwille van exclusiecriteria moeilijk tot geen toegang vinden 
tot reguliere psychologische zorg. 

Denk maar aan eisende/agressieve cliënten, cliënten met een bepaalde 
persoonlijkheidsproblematieken of een mentale beperking, cliënten met een verslaving waar er nog 
actief gebruik is, begeleidingen met tolk enz… 

De psychologische dienst werkt ook met 16 OCMW ’s samen. Want niet elke OCMW kan zich een 
uitgebreide psychologische dienst veroorloven zoals de onze.

We vinden het dan ook onze taak als grote stad om daar een rol op te nemen wanneer de nood hoog 
is. 

Van mijn kant enkel tonnen appreciatie naar iedereen die zich dagdagelijks inzet binnen de 

p   42  van  201



psychologische dienst. Wat ben ik ze dankbaar, het maakt ons als Stad en OCMW uniek. En uiteraard 
in samenwerking met heel wat partners. 
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2023_MV_00079 - MONDELINGE VRAAG - JURIDISCHE STAPPEN BIJ HET ARREST OVER DE 
VERKOOP OCMW-LANDBOUWGRONDEN

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Meester Tom (PVDA)

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB) - vergadering van maandag 13 
februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

In 2016 verkocht het OCMW 450 ha landbouwgrond aan Bijloke BV voor 17,5 miljoen euro. Het hof 
van beroep heeft op 8 november 2022 deze verkoop nietig verklaard.

Tijdens de commissie en gemeenteraad van november 2022 bleek dat het stadsbestuur overweegt 
om in cassatie te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank.

Vraag

Heeft het college reeds een beslissing genomen over de volgende stappen bij het arrest van 8 
november 2022?

Werd er juridisch advies ingewonnen bij een cassatieadvocaat? Zo ja, wat was dat advies?

Welk budget wordt er voorzien om deze zaak tot een goed einde te brengen?

ANTWOORD

Ik zal zeer kort ingaan op de concrete vragen en u de meest recente stand van zaken meegeven. 

Voor wat betreft de volgende stappen kan ik u meedelen dat het Vast Bureau – voor deze zaak 
bevoegd – op 24 november 2022 beslist heeft om cassatie-advies in te winnen bij een 
cassatieadvocaat. 

De advocaat heeft de opdracht aanvaard en bestudeert thans het volledige dossier.

Op dit ogenblik werd nog geen advies ontvangen. 

Voor wat betreft het budget dat voorzien wordt om deze zaak tot een goed eind te brengen: dat 
aspect is nog moeilijk te berekenen omdat dit afhangt van de verdere evolutie van het dossier. 

Meer valt er op dit moment niet te zeggen over de voortgang van het dossier.
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2023_MV_00080 - MONDELINGE VRAAG - KLANTVRIENDELIJKHEID MOBILITEITSBEDRIJF: 
BEHANDELING VRAGEN TOT VERPLAATSING VAN FIETSENSTALLINGEN

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Bossuyt Anneleen (N-VA)

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO) - vergadering van dinsdag 7 februari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Geregeld krijg ik van burgers vragen met betrekking tot in hun straat geplaatste fietsenstallingen. 
Soms zijn mensen tegen de fietsenstalling tout court (wegens in hun ogen geen vraag naar), maar 
even vaak gaat het alleen om de specifieke plek waar de fietsenstallingen geplaatst worden.  

Dergelijke vragen tot verplaatsing worden door het Mobiliteitsbedrijf echter niet altijd adequaat of 
klant/burger-vriendelijk behandeld. Zo gebeurt het dat een vraag tot herplaatsing eerst door het 
Mobiliteitsbedrijf afgewimpeld wordt zonder veel argumentatie (genre ‘computer says no’), terwijl 
achteraf – na een tussenkomst via de gemeenteraad – een herplaatsing alsnog mogelijk blijkt. 
Dergelijke aanpak leidt vanzelfsprekend tot frustratie bij de burgers, die het gevoel krijgen dat hun 
vraag in eerste instantie niet ernstig behandeld werd.

Vraag

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld: 

1. Hoe kan het dat een herplaatsing eerst niet mogelijk geacht wordt en korte tijd nadien dan 
toch wel? 

2. Is de schepen het er mee eens dat vragen tot verplaatsing niet altijd met de nodige zorg – en 
respect voor de betrokken burgers – behandeld worden? 

3. Is de schepen bereid verbetermaatregelen te nemen zodat alle vragen tot verplaatsing 
meteen met de nodige empathie voor de betrokken bewoners behandeld worden?
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ANTWOORD

Ik kan me vergissen maar ik heb de indruk dat u zich baseert op één case waar u een schriftelijke 
vraag over gesteld heeft. Op basis van één anekdote kan ik dit moeilijk beoordelen. Elke aanvraag tot 
herplaatsing wordt met de nodige zorg en respect opgenomen verzekert het mobiliteitsbedrijf mij. 

Het mobiliteitsbedrijf beantwoordt jaarlijks meer dan 25000 burgervragen mevrouw Van Bossuyt. 
Meer dan 25000.

Het klopt dat het mobiliteitsbedrijf op vragen over de plaatsing van fietsenstallingen alvast 
weloverwogen standaardantwoorden kan versturen. Dat doen ze zodat de burger alvast de nodige 
achtergrond meekrijgt rond de locatiebepaling van fietsenstallingen, want zij kiezen die locaties 
natuurlijk niet zomaar. Deze manier van werken zorgt er ook voor dat de burger steeds binnen een 
redelijke termijn al een eerste antwoord krijgt. Dit betekent voor de verduidelijking zeker niet dat ze 
enkel gebruik maken van standaardantwoorden. In vele gevallen blijft het opstellen van antwoorden 
uiteraard maatwerk, iets waar ook veel tijd in wordt gestoken. Ik zou dan ook om iets meer 
empathie willen vragen voor de medewerkers van het mobiliteitsbedrijf die zich elke dag keihard 
inspannen om elke burgervraag zo goed mogelijk te beantwoorden, en die ook niet te beroerd 
blijken om zoals u aangeeft een antwoord te herzien, als ze merken dat dit gepast is.
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2023_MV_00081 - MONDELINGE VRAAG - LOPEN IN GENT

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Misplon Bert (Groen)

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP) - vergadering van maandag 6 februari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Gent is de loopstad van België, dat mogen we wel zeggen. Met de hashtag #lopeninGent proberen 
we zoveel mogelijk Gentenaars in beweging te zetten. Met de verschillende loop/atletiekclubs, wijze 
evenementen (volgende maand zelfs een Gentse loopmaand), uitgepijlde looproutes en ook heel 
veel leden van het college die het goede voorbeeld geven worden er heel wat inspanningen gedaan. 
Er was in het begin van deze legislatuur sprake om te kijken om langs de Gentse wateren ook 
looproutes aan te leggen. We dachten toen oa aan de Coupure, de Visserij en de Stropkaai. Dat zijn 
reeds druk belopen routes kwam toen ook uit onderzoek van een app aan bod. 

Vraag

1. Is er zicht op hoeveel Gentenaars, ook buiten de clubwerkingen, lopen?
2. Zijn er concrete plannen om langs de Gentse wateren extra looproutes aan te leggen?
3. Hoe staat het met de plannen voor het ‘huis van de lopers’ aan de Watersportbaan?

ANTWOORD

Gent telt 7 erkende loopclubs en 6 erkende atletiekclubs. Samen goed voor zo’n 2.000 leden. Een 
groot deel van de Gentse lopers zijn evenwel geen lid van een club, dus exacte cijfers zijn er niet.

Uit de Vlaamse Monitor Sport & Bewegen van eind 2020 blijkt dat lopen na wandelen, fietsen en 
zwemmen de meest beoefende sport is. 27,6% van de respondenten had tijdens de 12 maanden 
ervoor gelopen. Die cijfers liggen in lijn met eerdere onderzoeken die aangeven dat zowat 1 op de 5 
Vlamingen regelmatig de loopschoenen aantrekt.

En ik ben er zeker van dat dit in Gent niet anders is! Met niet minder dan 25 loopevents mag Gent 
zich inderdaad fier dé loopstad van Vlaanderen noemen. Zoals je aangaf, is maart de Gentse 
loopmaand bij uitstek, met elk weekend een loopevent: de Gent Trail op 6 Maart, de Halve marathon 
van Gentbrugge op 13 maart, de Sfinx Ekiden op 19 maart en uiteindelijk de Sofico Marathon op 27 
maart. Keuze in overvloed.

---

Looproutes aanleggen langs Gentse wateren is dan ook een heel aantrekkelijk idee, waarmee de 
Sportdienst aan de slag ging. Dit lukt niet altijd zonder slag of stoot. Een overzicht:

• Voor Coupure Links kunnen we geen loopvriendelijke verharding aanbrengen zonder 
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goedkeuring van het Agentschap Onroerend Erfgoed. De Coupure is zowel beschermd als 
monument en als stadsgezicht. Tegelijk moet het pad ook blijven dienen als 
wandelpromenade, met vereisten voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Omvormen naar 
een loopvriendelijk rubberpad, zoals op atletiekpistes, lukt dus niet.

• Voor Coupure Rechts hetzelfde verhaal. Bovendien werd voor de heraanleg gekozen voor een 
zwevend betonpad dat de boomwortels beschermt.

• Door de vele verharding op het traject van de Visserij, kunnen we die route dan weer moeilijk 
actief promoten als looproute.

• De Stropkaai is bij uitstek een zeer interessante locatie voor een looproute, die zelfs een 
netwerk kan vormen met de Warmoezeniersweg, de bestaande looproute Liedemeerspark – 
Meierij, en de Stropkaai. Hiervoor moeten we weliswaar wachten op de realisatie van de 
nieuwe fietssnelweg langs het water, een project waarvoor verschillende deelprojecten lopen. 
Via het deelproject Noendries zal alvast een eerste zone van enkele honderden meters langs 
de Schelde in gras worden voorzien, met onderhoud door de Groendienst. Een piste met 
houtsnippers bleek niet mogelijk. Via de andere deelprojecten en afhankelijk van de realisatie 
van de fietssnelweg kan hopelijk tegen eind mei 2024 een looproute aangelegd worden.

• Voor het Eiland Zwijnaarde is de aanleg van de looproute gepland tegen eind december 2023. 
In augustus 2023 wordt eerst nog een fietsbrug aangelegd die landt op het traject.

• Voor het Westerringspoor (Conducteurspark – Spoorleggerspark – Seingeverspark) ging de 
Groendienst akkoord om een tijdelijke looproute aan te leggen, met zones gras die specifiek 
hiervoor gemaaid zullen worden en zones met houtsnippers. De aanleg is voorzien tegen eind 
april 2023. Na de implementatie van het inrichtingsplan tussen de Brugse Vaart en de 
Maïsstraat hopen we de route permanent te maken.

Voor de populaire Finse looppiste rond de Watersportbaan zorgt de Sportdienst voor een frequent 
onderhoud, door de aankoop en aanvulling van de schors en onkruidverwijdering. Jaarlijks maken 
we hiervoor ongeveer 28.000 euro vrij.

---

Het project van het ‘Huis van de Loper’ zat vervat in de uitbreidingsplannen van de 
klimaccommodatie Bleau op de Campinglaan. Eind november 2021 kreeg de bvba Bleau als 
opstalhouder hiervoor een omgevingsvergunning. In de zomer van 2022 vernamen we echter dat het 
bestuur en aandeelhouders van de bvba Bleau wijzigden. Het college van burgemeester en 
schepenen kon hiervan formeel kennisnemen op 12 januari. In een verkennend gesprek met de 
nieuwe aandeelhouders vernamen we dat de uitbreidingsplannen en dus ook de realisatie van een 
geïntegreerd ‘Huis van de Loper’ on hold staan.
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2023_MV_00082 - MONDELINGE VRAAG - VERDWIJNEN INFOPUNT SEKSUEEL GEWELD 
OVERPOORT

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Roegiers Els (N-VA)

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB) - vergadering van maandag 13 
februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Recent werd bekend dat het meldpunt voor seksueel geweld in de Overpoort zal verdwijnen in het 
kader van de besparingsoperatie die het stadsbestuur doorvoert. Het budget van 140.000 euro voor 
een vrijwilligerswerking ter zake in samenwerking met en begeleid door Flow 
(https://www.flowgent.be/) blijkt niet langer budgettair haalbaar. Volgens de persberichtgeving ter 
zake wensen de uitbaters van de Overpoort een overleg met het stadsbestuur over hoe het dan 
verder moet. 

Vraag

Vandaar mijn vragen: 

1. Klopt het dat deze werking wordt stopgezet? Werd een evaluatie van de werking gemaakt en 
wat zijn de resultaten?

2. Werd er ondertussen overlegd met de uitbaters? Wat is de uitkomst van dit overleg?
3. Hoe zal gegarandeerd wordt dat de problematiek van seksuele agressie in het uitgangsleven 

in de Overpoort en omgeving voldoende ter harte genomen wordt?

ANTWOORD

Eerst en vooral eerst iets duidelijk maken, gezien hier in 2 vragen ook specifiek naar verwezen wordt 
en sommige media hier ook gewag van maakten: we hebben als Stad nooit nooit een vast meldpunt 
Seksueel Geweld en Grensoverschrijdend Gedrag gehad in de Overpoort.

U verwart dat wellicht met het meldpunt dat we op de Gentse Feesten hebben gehad. Dus voor alle 
duidelijkheid dit even meegeven. 

Dat was er wel voor het eerst op de Gentse Feesten. Het zal trouwens op de volgende GF terug 
aanwezig zijn maar dus niet in de Overpoort. Facts en Figures doen er wel toe.

Wat we wél hebben in de Overpoort is onze werking met infocoaches. Die hebben we in het leven 
geroepen om de knaldrang bij de opstart van het academiejaar 2021-2022 in goede banen te 
leiden.  

U weet, corona had het uitgaansleven lange tijd volledig platgelegd. In de zomer van 2021 werden 
een aantal  ,herinner u ,maatregelen versoepeld, maar er golden wel degelijk nog heel wat Corona-
regels zoals het dragen van een mondmasker en het vertonen van een Corona-pas om in de horeca 
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binnen te mogen. 

Stel u voor collega’s dat we dat hebben meegemaakt. Eigenlijk als je daar achteraf op terugblikt, 
hopelijk nooit meer.

De regels waren afhankelijk van de stand van de barometer , herinner u, code oranje, code rood. Als 
Stad hebben we dat heel nauwgezet opgevolgd en enkele bijkomende flankerende maatregelen 
genomen. De infocoaches zijn eerst ingezet bij de opening van de winkels. De Infocoaches die 
voorheen eerst actief waren in onze  winkelstraten , kregen een nieuwe tijdelijke taak; namelijk het 
sensibiliseren van de studenten op Corona-regels en een aanspreekpunt zijn in de drukste 
uitgangsstraat voor studenten van onze stad.

We zagen daarin verschillende voordelen: infocoaches zijn jongeren die eigenlijk in leeftijd niet 
zoveel verschillen van de studenten, hun manier van communiceren en hun verbindende attitude 
werkt de-escalerend. Ze zijn goed zichtbaar dankzij hun blauwe hesjes en heten de feestvierders als 
het ware welkom in de straat.  

Nu aanvankelijk lag de focus op het naleven van de corona-regels maar natuurlijk samen met de 
afbouw van die regels kreeg hun rol ook een andere invulling: ze wijzen bijvoorbeeld ook op het 
glasverbod, spelen een de-escalerende rol wanneer de gemoederen verhit geraken, beantwoorden 
vragen van bezoekers en zijn een eerste aanspreekpunt voor alle betrokken actoren.

De infocoaches worden ervaren als een mooie aanvulling op de reeds sterke en bestaande inzet van 
onze politie. Hun aanwezigheid zorgt ervoor dat wrijvingen of discussies minder snel uitmonden in 
vechtpartijen. En indien een conflict toch escaleert wordt de politie er natuurlijk bij gehaald. Ook in 
het kader van diefstal, drugsfeiten, seksueel grensoverschrijdende gedrag, zware intoxicatie en EHBO 
worden de infocoaches aangesproken. 

Ze zijn bijkomende ogen en oren op straat en kunnen signalen snel opvangen door hun aanwezigheid 
tussen de feestvierders.

Nu opereren onze infocoaches in een grijze zone. Ik heb dat ook al gezegd in deze commissie en in de 
pers. Wettelijk gezien mogen zij enkel informeren en niet tussenkomen. Vanuit Gent zijn we 
vragende partij voor een duidelijk wettelijk kader om een bredere inzet van infocoaches op de 
openbare weg mogelijk te maken. We hebben daarom herinner u minister van Binnenlandse Zaken 
Annelies Verlinden in februari 2022 uitgenodigd naar de Overpoort om kennis te maken met de 
werking van de infocoaches. Ik ben met haar naar de Overpoort geweest en heb bepleit om de 
wetgeving te herbekijken. Dit is tot op heden niet gebeurd. Ik heb daartoe een rappel aan minister 
Verlinden  gestuurd.

De werking van de infocoaches wordt inderdaad positief geëvalueerd door zowel uitbaters, 
bezoekers als politiediensten. Dit wordt ook bevestigd door de evaluatie in opdracht van de Dienst 
Preventie voor Veiligheid. We hebben dan ook besloten om de werking van de infocoaches eenmalig 
met 1 jaar te verlengen in het academiejaar 2022-2023. 

Daarna is er momenteel nog geen verlenging voorzien. Daar zijn een aantal redenen voor: we mogen 
niet vergeten dat de infocoaches zijn ontstaan als corona-maatregel, en gaandeweg zijn geëvolueerd 
naar de huidige werking. Deze wordt als positief ervaren, maar, we vinden dat dit niet enkel de Stad 
hiervoor moet instaan. 

Een veilig uitgaansleven in de Overpoort is minstens een gedeelde verantwoordelijkheid. Deze 
ochtend tekenden we een engagementsverklaring met de verschillende horeca-uitbaters van de 
omgeving Overpoortstraat waarin wederzijdse engagementen zijn opgenomen om samen te komen 
tot een aangename en sfeervolle uitgaansbuurt. 

p   50  van  201



We gaan daarom in overleg met uitbaters en de onderwijsinstellingen om te bekijken of en hoe we 
een cofinanciering voor de infocoaches kunnen uitwerken. We gaan daar ook de Gentse studenten 
zelf bij betrekken via het overlegplatform StuGent. Tot eind dit academiejaar blijft de werking van de 
infocoaches alleszins behouden. Ook sowieso blijft de politie sterk aanwezig in de Overpoortstraat 
en hebben we er onze camera’s hangen. Ook dat heeft natuurlijk een preventief effect.

Nu collega’s, als we kunnen komen tot een gezamenlijk verhaal, waarin iedereen een billijke bijdrage 
doet, dan zijn we zeker bereid dit als Stad opnieuw te bekijken en de werking van de infocoaches 
verder te verlengen. U mag niet vergeten dat de Stad Gent 140.000 euro per jaar alleen betaalt, nog 
los van het voorzien van een stek waaruit de infocoaches opereren. Dat is momenteel een houten 
chalet, u ziet hem voor u. Dit is goed als tijdelijke oplossing maar niet om permanent in de 
Overpoort te plaatsen. We gaan nu die piste van cofinanciering verder onderzoeken. We hebben 
daar nog even de tijd voor gezien de huidige overeenkomst tot eind dit academiejaar loopt. Ik hoop 
alvast dat iedereen die enthousiast is over de werking van de infocoaches, ook bereid is het mee 
financieel te ondersteunen.

Dat is eigenlijk het voorstel dat ik doe om met een aantal, met de stad, met de horecauitbaters, met 
de onderwijsinstellingen tot een gezamenlijk verhaal te komen.

Wat de aanpak van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag in de Overpoort betreft, verwijs 
ik graag naar onze taskforce   Seksueel Geweld en Grensoverschrijdend Gedrag waarvan in de 
werkgroep Nightlife ook uitbaters van de Overpoort zijn vertegenwoordigd. Met hun input 
ontwikkelen wij acties op maat van de straat. Zo hebben collega’s 42 personeelsleden van bars uit de 
Overpoort vorig jaar een opleiding gevolgd over hoe om te gaan met dergelijke problematiek. We 
hebben ook duidelijke ‘nee is nee’ boodschappen die zichtbaar zijn in de Overpoort, ook via totems 
aan de ingangen van de straat. Vanuit de werkgroep worden ook dit jaar nog initiatieven ontwikkeld 
om seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven tegen te gaan. 
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2023_MV_00083 - MONDELINGE VRAAG - VERBETEREN TOEGANKELIJKHEID GENTSE HORECA EN 
WINKELS

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Stevens Helga (N-VA)

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO) - vergadering van dinsdag 7 februari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

-

Vraag

In november stelde ik de schepen een vraag over het aantal subsidiedossiers voor het verbeteren 
van de toegankelijkheid van de Gentse horeca en winkels. Uit het antwoord bleek dat er in de 
periode 2019-2022 slechts 12 subsidies werden toegekend (1 in 2019, 4 in 2020, 5 in 2021, 2 in 
2022), voor een totaalbedrag van zo’n 36.000 euro. Hoewel de coronacrisis ook hier ongetwijfeld 
een impact had, is dit hoe dan ook een laag aantal. 

De schepen kondigde in haar antwoord ook aan dat een aantal nieuwe pistes bekeken worden: 
“onderzoeken of én hoe toegankelijkheid meer sturend of krachtiger kan opgenomen worden als 
voorwaarde in drie producten: horeca-attesten, stedenbouwkundige vergunningen en verfraaiing 
handelspanden.” 

Toegankelijkheid is een belangrijk thema en de noden blijven groot. De afgelopen jaren, maanden en 
weken waren er geregeld getuigenissen van mensen die in ons stadscentrum met 
toegankelijkheidsproblemen geconfronteerd werden. Onze fractie heeft hier al herhaaldelijk 
aandacht voor gevraagd en ook concrete voorstellen op tafel gelegd.

Vandaar mijn vragen: 

1. Kan de schepen die ‘sturende’ aanpak nader toelichten? Wordt er eventueel ook gedacht aan 
een ‘ontzorgende’ aanpak?

2. Wordt hierover overleg gepleegd met de Gentse handelaars en horeca-uitbaters, al dan niet 
via Puur Gent of via de dekenijen?

3. Wat is de ambitie voor de laatste jaren van de legislatuur: op hoeveel 
toegankelijkheidsdossiers mikt de schepen voor de jaren 2023 en 2024?
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ANTWOORD

Bedankt voor uw vraag.

Ik kan momenteel nog niet veel zeggen over onze aanpak aangezien momenteel de laatste hand 
wordt gelegd aan het actieplan toegankelijkheid door de diensten onder de bevoegdheid van collega 
De Bruycker. Omdat we toegankelijkheid als bestuur inderdaad zo belangrijk vinden hebben we hier 
een beleidsoverschrijdende lijn van gemaakt.

Specifiek in de actiefiche handel en horeca willen we inderdaad naast sensibiliseren nog een aantal 
andere pistes verkennen en onderzoeken of en hoe we toegankelijkheid meer sturend of krachtiger 
kunnen opnemen als voorwaarde in horeca-attesten, stedenbouwkundige vergunningen en 
verfraaiing handelspanden.

De Raad van Bestuur van PuurGent kan, net zoals in andere dossiers, fungeren als klankbordoverleg. 
In die Raad zitten zowel individuele handelaars en horeca uitbaters als vertegenwoordigers van 
handelsverenigingen o.a. de opperdekenij, Unizo en Horaca Vlaanderen Gent. Begin februari vorig 
jaar werd er al een toelichting gedaan door de toegankelijkheidsambtenaren rond het bestaande 
beleid.

Qua streefcijfers kan ik wel al meegeven dat we aan de uibaters zelf willen vragen om, op het niveau 
van winkelbuurten en sfeergebieden, samen met de toegankelijkheidsambtenaren, concrete 
streefcijfers over alle handelspanden in die winkelbuurt, heen te formuleren

In Frankrijk is er bovenlokale regelgeving die handelszaken 10 jaar de tijd heeft gegeven om zich in 
regel te stellen. Daarnaast zijn er ook systemen waarbij bv bij 5 horecazaken op een plein waarvan 
er maar 1 een rolstoeltoegankelijk toilet heeft de uitbaters afspreken dat de bezoekers van alle 5 de 
zaken het toilet van die ene zaak kunnen gebruiken. Bovenlokale regelgeving ontbreekt in 
Vlaanderen, maar als Gent nemen we wel onze verantwoordelijkheid om stappen vooruit te zetten.

In een stad als Gent, met veel oude gebouwen met kelders en verdiepingen, waar door plaatsgebrek 
of erfgoedkundige regels het ook niet altijd mogelijk is om rolstoeltoegankelijk sanitair te voorzien, 
kan een samenwerking tussen uitbaters een goede oplossing zijn. Tegelijk is een meting van het 
aantal integraal toegankelijke handelspanden in een winkelbuurt een bijkomende sensibilisering 
voor de uitbaters. Zo zullen ze per winkelbuurt kunnen vaststellen hoeveel zaken integraal 
toegankelijk zijn en indien nodig naar elkaar doorverwijzen.

Tegelijk haalt u terecht aan dat het ook geen makkelijke tijden zijn voor onze handelaars. Corona was 
nog maar het land uit of daar stond de energiecrisis al voor de deur. Dankzij bijkomende middelen 
van Vlaanderen kunnen we wel onze subsidie verfraaiing handelspanden optrekken van 50% tot 
70%, ook voor werken die panden toegankelijker maken.

Tot slot wil ik nog meegeven dat er recent nog een aantal uitbaters van horecazaken hun pand 
integraal toegankelijk hebben gemaakt: Kompass (met de hulp van de toegankelijkheidsambtenaar), 
Oyo en Edelrot (beiden met een subsidie van ons), Bar Bricolage investeerde deze zomer in 
rolstoeltoegankelijk sanitair en ook de Charlatan is op dit moment het eerste rolstoeltoegankelijk 
toilet van de Vlasmarkt aan het bouwen.
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2023_MV_00084 - MONDELINGE VRAAG -  OPVOLGING DOSSIER VZW MASALA

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Roegiers Els (N-VA)

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP) - vergadering van woensdag 8 februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

-

Vraag

De afgelopen maanden rezen ernstige vragen over zowel de werking van als het gebruik van 
stedelijke subsidies door de vzw Masala. Lopende samenwerkingsovereenkomsten met de vzw 
werden na een onderzoek ter zake stopgezet. 

De vzw Masala speelde ook een belangrijke rol binnen de vzw De Meubelfabriek, die 
verantwoordelijk is voor het beheer van de gelijknamige site. In dit kader werd binnen de vzw De 
Meubelfabriek een verbetertraject opgestart, zowel wat betreft financieel beheer als wat betreft de 
beheersorganen van de vzw. Binnen de vernieuwde Meubelfabriek kan begrijpelijkerwijs geen plaats 
meer zijn voor de vzw Masala. 

Vandaar mijn vragen: 

1. Kan de schepen een stand van zaken geven van het verbetertraject voor De Meubelfabriek?
2. Kan de schepen bevestigen dat de banden tussen de vzw De Meubelfabriek en de vzw Masala 

volledig doorgeknipt zijn en dat de vzw Masala op geen enkele manier nog gebruik maakt van 
de Meubelfabriek-site?

3. Kan de schepen bevestigen dat er geen enkele band meer is tussen de Stad/Groep Gent en de 
vzw Masala en haar vertegenwoordigers?

4. Zijn er in dit dossier eventueel juridische dossiers lopende?

 

ANTWOORD

Zoals je weet, hebben we een onderzoek gevraagd aan de juridische dienst over zowel vzw Masala 
als vzw Meubelfabriek. De conclusies waren zeer verschillend voor elke vzw. Op basis daarvan 
besliste het college (1) om de verdere samenwerking met vzw Masala principieel stop te zetten in de 
lopende subsidiedossiers en (2) om een moratorium te zetten op de samenwerking met vzw 
Meubelfabriek. We gaven de laatste vzw tot 31 december 2022 de tijd om zich in orde te brengen 
met de wettelijke verplichtingen en de nodige professionaliseringen zoals ook in het onderzoek 
beschreven. De dienst Beleidsparticipatie kreeg daarbij de opdracht om de vzw Meubelfabriek te 
begeleiden in het traject.
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Vandaag stellen we vast dat er aan de vier werkpunten heel hard en tegen een strakke deadline is 
gewerkt. Ik overloop graag voor u wat er is ondernomen:

1. De rechtspersoonlijkheid is geüpdatet. Het reële bestuur van de organisatie is overgedragen vanuit 
de informele organen van de Meubelmeisters en Meubelraad, naar de juridisch sluitende organen. 
Concreet: op 24 november 2022 vond de eerste Algemene Vergadering plaats. Uit de ontvangen 
kandidaten werden daar drie nieuwe bestuurders benoemd. Niet lang daarna, op 3 december vond 
dan de eerste bestuursvergadering van het nieuwe bestuur van vzw Meubelfabriek plaats. En op 19 
december 2022 vond een Buitengewone AV plaats om de statutenwijzigingen goed te keuren en nog 
een nieuwe bestuurder te benoemen. Nadien zijn de statuten neergelegd bij de griffie. Uiteindelijk 
zijn de nieuwe statuten op 25 januari 2023 effectief gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

2. Er is werk gemaakt van transparantie in de boekhouding. Op 9 december 2022 is overlegd met 
een voormalig bestuurslid voor de financiële opvolging van de Meubelfabriek. De persoon in kwestie 
volgde de voorbije tijd de boekhouding van de vzw op. De afrekening van 2021 is afgerond. Op 26 
januari 2023 was er een eerste afspraak met het nieuwe bestuur voor de afrekening van 2022. Alle 
financiële stukken werden overgemaakt aan de Dienst Beleidsparticipatie van de Stad Gent. De 
inhoudelijke evaluatie volgt. Uiteraard zal de Dienst Beleidsparticipatie de begroting van de 
Meubelfabriek nauwgezet mee opvolgen.

3. Er is een duidelijke rolverdeling voor de stadsmedewerkers en andere actoren in de vzw 
Meubelfabriek. De rollen van deze laatste blijven zoals beschreven in de convenant. Aan stadszijde is 
de masterSPOC overgedragen van Ontmoeten en Verbinden naar de Dienst Beleidsparticipatie.

4. De opvolging van de convenant gebeurt verder door de dienst Beleidsparticipatie. De financiële 
opvolging is rond voor 2021 en is bezig voor 2022. Er is in de loop van 2021 geschakeld van een 
residentenwerker naar residentenwerking. De werking zit op zich goed ineen. De taken worden 
adequaat opgevolgd door de residentenwerking van de diverse partners in de Meubelfabriek. De 
nieuwe raad van Bestuur speelt daar een centrale rol in.

Dit is in grote lijnen wat er is gebeurd in de Meubelfabriek de voorbije maanden. Aan de 
verschillende voorwaarden wordt dus voldaan.

Dan had u nog enkele vragen over de banden tussen vzw Meubelfabriek en vzw Masala.

Ik recapituleer even dat de coördinator van Masala vzw aanvankelijk residentenwerker was bij vzw 
Meubelfabriek tot halfweg 2021, maar dat die rol sindsdien, op vraag van de Meubelraad, is 
veranderd. De invullers besloten toen om te gaan van een residentenwerker naar een 
residentenwerking. De coördinator van Masala vzw vervulde dus toen al niet langer die functie.

Vzw Masala zelf bleef wel een van de tijdelijke invullers.

Zoals de burgemeester eerder stelde (commissie AFB, oktober ‘22), was en is het voor het 
stadsbestuur echter een logische consequentie van het gelopen traject dat er geen plaats meer is 
voor vzw Masala in de Meubelfabriek. Maar deze beslissing behoort de vzw Meubelfabriek toe.

De raad van bestuur van de vzw Meubelfabriek heeft intussen beslist dat vzw Masala de site zal 
moeten verlaten. Over opzegtermijn en onderlinge gemaakte kosten is nog onenigheid, die ze bij de 
vrederechter laten beslechten. Voor alle duidelijkheid: de Stad is hier zelf niet in betrokken.

Over de samenwerking van de Stad of Groep Gent met vzw Masala kan ik kort zijn. Alle formele 
overeenkomsten van de Stad met de vzw Masala zijn stopgezet eind oktober. De dienst 
Beleidsparticipatie, als masterSPOC, heeft enkel nog contacten in functie van de verdere afsluiting en 
terugvordering.
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We blijven de werking van de Meubelfabriek uiteraard nauwgezet opvolgen. Maar met de acties van 
de voorbije maanden zien we een grote verandering en goesting bij het nieuwe bestuur om er weer 
in te vliegen en om van de Meubelfabriek verder een fijne en relevante plek in de buurt te maken.
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2023_MV_00085 - MONDELINGE VRAAG - AANGEPASTE DIENSTREGELINGEN BIJ DE LIJN IN GENT 
EN GESCHRAPTE HALTES

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO) - vergadering van dinsdag 7 februari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting
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De Lijn besliste om vanaf januari 2023 een tiental bushaltes in Gent niet meer te bedienen. Het gaat 
om aangepaste bustrajecten op de lijnen 17/18, 38/39 en 6/9. 

De woordvoerder stelde vorige maand: "De reistijden lopen te hoog op en we kunnen geen vlotte 
dienstverlening meer garanderen door het vele verkeer, wegenwerken en snelheidsbeperkingen”. De 
Lijn zou vooraf overleg gehad hebben met de stad Gent, maar kwam niet tot een vergelijk. De stad 
heeft dan ook negatief gereageerd op de plannen. Dat aspect kwam hier in de vorige commissies 
ook aan bod.

Ik ondervroeg de minister in het Vlaams Parlement. Over de kern van de zaak stelt zij: 

"Het betreft geen besparingsplannen, dit is de uitrol van een vraaggestuurd plan 
basisbereikbaarheid, dat werd goedgekeurd op de vervoerregioraad onder het voorzitterschap van 
de bevoegde schepen van de stad Gent. 

Maar daarenboven: Als de huidige dienstregeling niet meer kan gehaald worden door langere 
rijtijden (ten gevolge van zones 30, wegenwerken etc.) moet een oplossing getroffen worden. 
Mogelijke opties ter compensatie zijn:

- bus minder frequent laten rijden (lagere frequentie)
- extra bus/chauffeur inzetten, maar dan dient elders het aanbod verminderd te worden
- reisweg inkorten 
- deeltrajecten rechttrekken
- haltes schrappen."

Eén van de getroffen trajecten is buslijn 18. In Luchteren worden haltes geschrapt en wordt het 
traject 'rechtgetrokken' via de zeer gevaarlijke Antoon Catriestraat. Er was in de periode van de 
jaarwisseling heel wat te doen over de nieuwe tijdelijke halte: die werd geplaatst op een onlogische 
(en gevaarlijke) locatie. Ik heb de minister hierover ondervraagd, die stelt: "Bij de inplanting van de 
tijdelijke haltes in de Catriestraat, waarover De Lijn advies inwon bij stad Gent en bij de 
wegbeheerder AWV, werd rekening gehouden met de wettelijke toegelaten snelheid, niettemin 
kregen we het signaal van diverse buurtbewoners dat de haltepaal op een onveilige plek stond. 
Initieel werd de haltepaal richting Drongen verplaatst, maar gezien dit nog steeds als onveilig werd 
beschouwd, werd beslist om de reisweg van lijn 18 alsnog aan te passen, waardoor de bestaande 
halte Catriestraat in de Beekstraat tijdelijk terug zal gebruikt worden." 

Een ander traject dat in de media aan bod kwam is buslijn 9. Eind 2022 was op de website van De 
Lijn te lezen dat vanaf 1 februari buslijn 9 niet langer de lus Mariakerke Post - Driesdreef zal 
bedienen. Deze informatie is op vandaag niet meer vindbaar op de website van de 
vervoersmaatschappij. Wanneer deze lus wordt geschrapt, verliezen onder meer het WZC 
Zuiderlicht, het Atheneum Mariakerke en de wijk tussen de Kerk en R4/Ringvaart hun aantakking op 
het openbaar vervoer. Over die lus kondigde het stadsbestuur in december 2020 aan dat er een 
pendelbusje zou worden ingelegd om het wegvallen van bus 9 op te vangen bij de invoering van de 
"basisbereikbaarheid". 

De afwikkeling van deze verschillende dossiers, roept vragen op. Ik had van de schepen graag een 
antwoord gekregen op volgende vragen. 

Vraag
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1. Voor geschrapte haltes (i.c. op de bustrajecten op de lijnen 17/18, 38/39 en 6/9)
i. Heeft de stad op een bepaald moment overwogen om aanpassingen door te voeren in 

functie van de door de minister aangehaalde knelpunten (wegenwerken, zone 30, …)? 
Graag meer uitleg. 

ii. Hoe verliep/verloopt een dergelijk contact met De Lijn over het schrappen van haltes 
en is er op dat moment mogelijkheid tot overleg en onderhandeling? 

iii. Zal de schepen nog verdere initiatieven nemen ten voordele van de geschrapte haltes?

 

1. Wat betreft buslijn 18 in Drongen-Luchteren
i. Welk advies heeft de stad precies gegeven over de halte-inplanting aan de Antoon 

Catriestraat? Werd er advies verleend met kennis van het terrein?
ii. Welke contacten had de schepen of de stad sinds de invoering van de aangepaste 

regeling in Drongen nog met de minister of met De Lijn? 

 

1. Wat betreft buslijn 9 in Mariakerke 
i. Is de schepen op de hoogte van welke aangepaste dienstregeling voor buslijn 9 er in 

Mariakerke al-dan-niet op til is? 
ii. Tegen welke (streef)datum en op welke wijze wil de schepen het wegvallen van buslijn 

9 in genoemd deel van Mariakerke opvangen met een door de stad gefinancierde 
shuttle?

ANTWOORD

Misschien eerst over het nieuwe Openbaarvervoersplan op basis van de basisbereikbaarheid. Er is 
een onderscheid tussen het kernnet, het aanvullend net en het vervoer op maat. Eigenlijk hebben 
wij als vervoersregio amper iets te zeggen over het kernnet en het aanvullend net. Wij hebben 
beslissingsbevoegdheid met een toegewezen budget over het vervoer op maat. Over het aanvullend 
net hebben we iets meer te zeggen, maar het is altijd nog maar alleen advies wat we geven. En het is 
zo dat het openbaar vervoersnetwerk in de vervoersregioraad geweest is en daar is het 
goedgekeurd, nadat de gemeenteraad het hier goedgekeurd heeft. Iedereen die dat hier 
goedgekeurd heeft, heeft ook alles van dat openbaar vervoersplan goedgekeurd, niet om te zeggen, 
dit is wat wij zelf zouden uittekenen, als een soort kennisneming: als dat is wat je voorlegt: ok. 

Op zich is het, en ik heb dat al verschillende keren gezegd; het openbaar vervoersplan 
basisbereikbaarheid is voor Gent geen slechte zaak. 16% meer voertuigkilometers, dat is echt wel 
een vooruitgang. Bussen en trams zullen rijden tot halftwee, twee uur, dat is echt wel een 
vooruitgang. Drukke lijnen krijgen een hogere frequentie, ook in Drongen. Bijvoorbeeld, de 
verbinding naar Drongen is nu in de spits om het kwartier, maar voor de rest van de dag om het 
halfuur. In het nieuwe plan wordt dat ganse dag om het kwartier. Dat is een vooruitgang voor 
Drongen. Er zitten dus in het openbaar vervoersplan basisbereikbaarheid dus wel een aantal goeie 
dingen.  

Wat wel is dat er een aantam problemen waren. Je krijgt wat bij, maar budgetneutraliteit betekent 
dat als je iets bijkrijgt, dat van ergens anders moet komen. Een aantal haltes vervallen dus 
inderdaad, maar dan heb je daar tegenover dat je kan zeggen Baarle, Luchteren, Drongen,… worden 
beter bediend. Om maar te zeggen: dit is een eerbaar voorstel voor Gent, wetende dat die 
budgetneutraliteit het moeilijk maakt. 
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Het openbaar vervoersplan basisbereikbaarheid dat wij hebben goedgekeurd in de gemeenteraad en 
dat ik dan vanuit mijn mandaat ook heb goedgekeurd in de vervoersregioraad is een meer dan 
verdedigbaar plan. Is het ideaal? Nee, we hebben een zelf ook een aantal wijzigingen gedaan, zoals 
buslijn 6, die verlenging, waarin we zelf een aantal stappen gaan ondernemen om dat toch nog te 
verbeteren.

Maar wat er nooit is afgesproken is de gefaseerde uitrol. Normaal was het de bedoeling dat het 
openbaar vervoersplan in zijn totaliteit, kernnet, aanvullend net, vervoer op maat, zou ingevoerd 
worden in 2022. Dat is dan uitgesteld tot juni 2023, en het zal nu geen juni 2023 worden, het zal 
wellicht 2024 worden.

Die gefaseerde uitrol is nooit de beodeling geweest en blijft voor mij ook onaanvaardbaar. Zeker de 
manier waarop hij ingevoerd wordt. Eerst de negatieve punten invoeren, de schrappingen, en dan 
pas een half jaar later de positieve punten, ik begrijp dat niet goed. Dat is net het draagvlak voor het 
plan dat in Gent een verdedigbaar, goed plan is, onderuithalen. Ik vind dat jammer. 

Het kan niet zijn dat de steden en gemeenten de dupe zijn van de gefaseerde invoer en zelf 
alternatieven moeten financieren.

Het is natuurlijk zo dat op deze manier De Lijn, ik ga er van uit dat het De Lijn is die dit heeft 
uitgevonden, die lokt de commotie bijna uit. 

Ik vind die commotie over het verdwijnen van de haltes als er ook niets anders in de plaats komt, ik 
vind dat een normale zaak. Het is mooi om zien dat er meer dan 1000 mensen de petitie 
ondertekenen. Dergelijke solidariteit kunnen we enkel maar toejuichen. Het probleem is in deze dat 
die haltes niet zoveel gebruikt worden. Wat het niet minder pijnlijk maakt voor de mensen die 
afhankelijk zijn van die haltes.

Maar als ik kijk naar het aantal op- en afstappers op een aantal van die haltes die vernoemd worden: 
de Beekstraat, 33 opstappers op een dag. 19 op de Luchteren kerkweg. 11 op de Rodehoedenstraat. 
8 aan het kerkhof. Nog eens, dat zijn geen grote aantallen, en het is een beetje de logica van de 
basisbereikbaarheid dat je je lijnen richt op het grote potentieel. Als je een gebied hebt waar je, met 
een intensievere bediening, honderden mensen kan krijgen op een opstapplaats dan moet je die 
kiezen voor de plaatsen waar er minder zijn. Maar je krijgt wel een alternatief: het verover op maat. 
En dat is nu net collega’s het pijnpunt. Men heeft in fase 0 nu die haltes geschrapt, maar het vervoer 
op maat dat ervoor moet zorgen dat die mensen een andere halte kunnen bereiken bestaat nog niet. 
De positieve punten zijn er dus nog niet, en zelfs het opvangnet voor de negatieve punten is er nog 
niet. En ik vraag me af of het zal klaar zijn tegen het moment dat het volledige net zal worden 
ingevoerd, pas op.  

Wat de geschrapte haltes betreft. De stad heeft negatief advies gegeven op de voorstellen van De 
Lijn om een aantal lijnen te wijzigen in fase 0 voor de uitrol van het nieuw net basisbereikbaarheid. 
Negatief advies, laat dat duidelijk zijn. De Lijn heeft daarop meegedeeld dat ze een aantal andere 
lijnen zou aanpassing in functie van de “operationele noodzakelijkheden”. Klinkt wel goed he. Ze 
halen daarbij de invoering van de zones 30 als één van de oorzaken aan. Vind ik wel straf. We zijn er 
al tijdje mee bezig, oktober denk ik, en ik heb dat toen al gevraagd. Tot nu toe heb ik van De Lijn nog 
geen objectieve data gekregen die deze onderbouwt. Toon mij waar het prbleem is. Niks. Ik weet dat 
er veel werken zijn in Gent met een grote impact op de doorstroming. Ik weet da zone 30 mogelijk 
impact zou kunnen hebben. Maar ik wil feitelijkheden voordat die schrappingen doorgaan.

Trouwens, goed om weten: veel van die werken die een grote impact hebben op De Lijn, bele van 
deze werken zijn trouwens werken van AWV, ene andere Vlaamse instelling.  

Waar mogelijk voeren we maatregelen in om de doorstroming te verbeteren. Denk maar aan de 
busstrook op de Brugsesteenweg, de aanleg van goed toegankelijke haltes waardoor mensen sneller 
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kunnen op – en afstappen, aanpassingen aan lichtenregelingen op de Kortrijksesteenweg of de 
coördinatie van werven om de hinder te beperken (vb uitstel Wiedauwkaai omdat werken Verapaz 
bezig zijn), dat zijn van die zaken waar we de doorstroming proberen te verbeteren. 

Er is zeer regelmatig contact met De Lijn via verschillende kanalen, maar over de operationele 
aanpassingen worden we meestal nogal voor voldongen feiten gesteld. We krijgen een mail met: dit 
zijn de aanpassingen. Ter info. Men vraagt soms wel advies, maar finaal beslist De Lijn. En ze moeten 
dat doen met de budgetten die ze hebben, binnen het kader van budgetneutraliteit. Als u meer info 
wil over welk advies op welk voorstel is gedaan, kan u dat via een SV doen.

Het probleem is natuurlijk, nog eens, de budgetneutraliteit. Als De Lijn problemen heeft met werken 
en zone 30, waar ze mij objectief nog van moeten overtuigen, maar als dat zo is, en ze willen 
maatregelen nemen, dan hebben ze meer budget nodig. Zo eenvoudig is dat.

Misschien nog aangeven over wat die fasering betreft: die wordt volgende week voorgelegd aan de 
vervoersregioraad. Dus als u vraagt, hebt u dat goedgekeurd, die fasering? Nee, dat moet nog 
komen. En we gaan met de vervoersregioraad toch wel een aantal fundamentele opmerkingen 
maken bij die fasering.  

Misschien nog een aantal zaken over wat wij allemaal doen. Ik denk niet dat ik op alle zaken in detail 
kan ingaan maar u kan dat eventueel via SV bekomen. 

Wat betreft invoering van de shuttle in Mariakerke, lijn 9, kan ook pas gebeuren als het nieuwe net is 
ingevoerd, want nu zitten we nog in de oude situatie. Op het moment dat het nieuwe net wordt 
ingevoerd gaan de middelen die we nu besteden aan het nachtnet en de P&R-shuttle, vrijkomen. Die 
kunnen we dan inzetten onder meer in Mariakerke om tegemoet te komen aan de noden die zijn 
ontstaan. De gang van zaken kaarten wij, en andere gemeenten, ook aan in de VVR. 

De aangepaste regeling voor lijn 9 is voorzien vanaf 7 maart. De Lijn heeft aangegeven om vanaf dan 
niet meer de huidige lus via Driesdreef-Cypresdreef-Vliegpleinkouter te bedienen, maar wel de 
toekomstige lus die voorzien was voor de shuttle. 

En dan nog tot slot op de vraag van mevrouw D’Hose met betrekking tot het plaatsen van een 
fietsenstalling aan de halte Heiebree: ik denk dat dat een goeie suggestie is, we gaan dat zeker 
bekijken, en kijken hoe we dat kunnen realiseren. Dank voor de suggestie.
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2023_MV_00086 - MONDELINGE VRAAG - VERHOGEN PAKKANS SLUIKSTORTERS

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB) - vergadering van maandag 13 
februari 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. 

Een belangrijk element in het kader van handhaving is het achterhalen van de identiteit van de 
mogelijke sluikstorter. De stad en de politie zetten hiervoor allerlei middelen in: meldingsapp, 
sluikstortcamera’s, doorzoeken van sluikstort naar persoonsgegevens, … 

Sinds de zomer van 2021 zette de bevoegde Vlaamse minister 30 extra handhavers in bij de OVAM 
die de lokale besturen kunnen bijstaan bij het handhaven op zwerfvuil en sluikstorten via de GAS-
wetgeving. 

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

Vraag

1)           Hoe vaak gaan politiemensen en gemeenschapswachten/GAS-vaststellers (samen) op pad in 
functie van het doorzoeken van sluikstorten op persoonsgegevens?

2)           Werpt het doorzoeken van sluikstort en zwerfvuil naar persoonsgegevens zijn vruchten af? 
Met andere woorden: hoeveel sluikstorters konden er sinds de zomer van 2021 geïdentificeerd en 
beboet worden?

3)           Kan de burgemeester de samenwerking met en de resultaten van de handhavers van de 
OVAM in onze stad situeren? Zijn zij hier actief? Tot hoeveel extra GAS-boetes heeft dat geleid?

4)           Welke maatregelen voorziet de burgemeester om de pakkans voor sluikstorters de komende 
periode nog te verhogen?

ANTWOORD

Sluikstorten is een hardnekkig probleem in onze maatschappij. Het is onaanvaardbaar en daarom 
zetten we ook alles op alles in de strijd tegen sluikstorten. De strijd tegen sluikstorten is een 
absolute prioriteit. We doen dit op vlak van preventie, op vlak van sensibilisering, maar ook op vlak 
van handhaving. 

Het is een gezamenlijke strijd waarbij verschillende partners betrokken zijn: IVAGO, politie, stedelijke 
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diensten, OVAM, het parket. 

Op vlak van sensibilisering en preventie hebben we mobiele recyclageparken ingevoerd, werken we 
met netheidscharters, voorzien we sociale tegemoetkomingen, hebben we de meldingsapp voor 
sluikstorten te melden. Dat laatste is belangrijk want sluikstort trekt sluikstort aan, dus hoe sneller 
Ivago zicht krijgt op sluikstort, hoe sneller ze dit kunnen opruimen.

Maar ook op vlak van handhaving hebben we de afgelopen jaren bijkomende inspanningen geleverd 
met de inzet van extra controleurs en extra sluikstortcamera’s. We gebruiken de data van de 
meldingsapp en de netheidsbarometer om gerichtere acties op te zetten rond bepaalde hotspots. 
Het Overlastteam en de wijkpolitie worden ingezet voor observaties, al of niet in burger met oog op 
heterdaadvatting. 

IVAGO werkt samen met politie en gemeenschapswachten in het kader van het doorzoeken van 
sluikstort voor identificatiegegevens. Dit gaat enerzijds over specifieke acties van het Overlastteam, 
en anderzijds de gemeenschapwacht-vaststellers die meegaan op ronde met IVAGO in onder andere 
de 8 prioritaire wijken.

De controleurs van de Dienst Toezicht handhaven eveneens op sluikstorten, zowel op openbaar 
domein als op privaat domein.

Met alle partners zetten we acties op tijdens de Week van de Handhaving om een duidelijk signaal 
de wereld in te sturen dat sluikstort onaanvaardbaar is. Het parket heeft bijvoorbeeld tijdens die 
week een themazitting rond sluikstorten georganiseerd waarbij verschillende verdachten 
gedagvaard werden.

Al deze acties kaderen in een hardere aanpak van de sluikstortproblematiek. Het is niet evident maar 
we proberen de pakkans van daders op die manier te verhogen. Dankzij een multidisciplinaire 
aanpak. Daders riskeren een GAS-boete of veroordeling. De boete bedraagt 120 euro, naast 
mogelijke opruimkosten van IVAGO die kunnen oplopen tot 210 euro. Tot hier onze aanpak van 
sluikstorten op hoofdlijnen. Ik zal nu wat dieper ingaan op een aantal heel concrete vragen.

Voor uw eerste deelvragen kan er verwezen worden naar de acties “GARBAGE” van de politie en 
IVAGO. De politie, in het bijzonder het overlastteam, gaat in samenwerking met de diensten van 
IVAGO op wekelijkse basis op zoek naar identiteiten bij het aantreffen van sluikstort.  Sinds de zomer 
van 2021 werden 137 acties georganiseerd. Hierbij konden 557 identiteiten worden vastgesteld. 
Deze gezamenlijke actie levert dus wel degelijk zijn vruchten af met een hoge pakkans.

Daarnaast voeren het Overlastteam en de Wijkdienst ook observaties uit op gekende hotspots. Sinds 
de zomer van 2021 werden 87 observaties uitgevoerd die hebben geleid tot 41 identiteiten.

Een ander middel om daders te identificeren is de inzet van drie zichtbare camera’s en twee die niet 
zichtbaar worden opgesteld. De camera’s hebben zowel een preventieve als een repressieve 
finaliteit. De camera’s worden opgesteld in de wijken waar een sluikstortproblematiek heerst. Ook 
hier zijn sinds de zomer van 2021 144 identiteiten vastgesteld op basis van 383 feiten die op beeld 
werden vastgesteld. Om daders van die beelden te identificeren, maakt de politie gebruik van 
diverse methodes. Zo worden er bijvoorbeeld grootschalige acties gehouden rond plaatsen waar er 
camera’s opgesteld stonden. Bij zo een actie in januari werden bijvoorbeeld 15 personen op 
heterdaad betrapt. 

Kijken we op jaarbasis dan zijn er in 2022 via deze 3 sporen bijna 480 daders geïdentificeerd. De 
meeste resultaten worden gehaald via de GARBAGE-acties. 

Ook de Gemeenschapswacht-vaststellers gaan gemiddeld 4 rondes per week mee met IVAGO om 
sluikstorters te identificeren. Aparte cijfers sinds de zomer 2021 zijn er hier niet. Maar de 
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Gemeenschapswacht-vaststellers hebben in 2022 in totaal 1.020 bestuurlijke verslagen opgemaakt.

Wat uw vragen betreft rond de OVAM handhavers. Zij zijn gestart vanaf april 2022. In totaal zijn er 24 
controleurs aangesteld. In tegenstelling tot daarjuist waar we het vooral hadden over sluikstort, 
worden de OVAM handhavers ingezet voor de problematiek  meer bepaald rond zwerfvuil, zoals 
blikjes, peuken, etensverpakkingen,… 

De OVAM handhavers hebben in 2022 in totaal 19 controlerondes uitgevoerd in april, mei, juni en 
september waarbij ze 198 overtredingen op zwerfvuil, achterlaten van hondenpoep of het niet 
bijhebben van hondenpoepzakjes hebben vastgesteld. Dit leidde tot 186 vaststellingen voor zaken 
rond zwerfvuil en 7 voor zaken rond hondenpoep. De OVAM handshavers blijven ook dit jaar nog 
actief in onze stad op grondgebied Gent.

De komende maanden zullen de verschillende partners hun inspanningen verder zetten om daders 
van sluikstort of zwerfvuil verder te identificeren of op heterdaad te betrappen. Om zo deze 
problematiek, die voor vele Gentenaars een doorn in he toog is, verder te blijven aanpakken.
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2023_MV_00087 - MONDELINGE VRAAG - BANKAUTOMATEN

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Taeldeman Sven (Vooruit)

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO) - vergadering van dinsdag 7 februari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Dat er meer en meer mogelijkheden zijn om digitaal te betalen is een goede evolutie, maar je moet 
nog steeds cash kunnen betalen. Dat cash geld moet je eerst nog ‘kunnen vinden’. 

In Gent zijn er sedert een (half) jaar enkele neutrale bankautomaten om geld af te halen. Dat nieuwe 
cashpunt is niet verbonden aan één bepaalde bank en kwam er op initiatief van de grootbanken BNP 
Paribas Fortis, KBC, Belfius en ING. Dit hang bij vele banken samen met of na het sluiten van hun 
eigen geldautomaten als kostenbesparing. Bv. tussen de Dampoort, Sint-Baafskouterstraat en de 
Schelde is er in de hele wijk geen bankautomaat meer te vinden.   

Iedereen die geld uit de muur wil halen moet bijgevolg ver zoeken of zich ver verplaatsen. Het hoeft 
geen uitleg dat dit een drama is voor mensen die minder mobiel zijn. Toch is het niet alleen die 
doelgroep die getroffen wordt. Zo moet elke inwoner meer tijd investeren om nog geld te vinden. 
Ook onze lokale handelaars zijn het slachtoffer van deze brute besparingsoperatie van de 
grootbanken. Dat kan niet voor ons.

Bovendien kan je aan de neutrale geldautomaat enkel geld afhalen. Je kan er bijvoorbeeld geen 
overschrijvingen doen. Heel wat mensen zijn ondertussen mee met online bankieren, maar we 
mogen niet vergeten dat 1 op 5 mensen helemaal niet mee is met de digitalisering. Zij kunnen niet 
online bankieren en werken niet met al die nieuwe betaalapps. Het is wraakroepend dat net die 
groep, vaak kwetsbare mensen, hierdoor het hardst worden getroffen. 
Verder bereiken er ons ook signalen dat deze cashpunten op verschillende vlakken tekortschieten. Zo 
zijn er klachten dat het punt slecht toegankelijk is, slechte zichtbaarheid scherm, er niet netjes bij 
ligt, dat het aanbod aan diensten minimaal is (vb. geen overschrijvingen, uittreksels) en dat er een 
gebrek aan privacy is (geen tussenschermen).  
 Recent nog een schrijnende voorbeelden hiervan in de media. 

 Dat er na het sluiten van vele bankautomaten nu schoorvoetend enkele bankautomaten terug 
bijkomen is een stap in de goede richting, maar ze roepen nog vele vragen op (aantal, spreiding, 
toegankelijkheid, faciliteiten). Er zijn gewoon nog te weinig bankautomaten, we zijn er nog niet van 
overtuigd dat de problemen om nog cash geld te vinden hiermee opgelost zijn. Vele mensen 
ondervinden nog hinder van deze laatste evoluties. 

Vraag
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1. Hoe kijkt ons stadsbestuur naar deze afbouw van de dienstverlening door de grootbanken?

2. Was er overleg tussen de banken en de stad mbt het sluiten van de bankautomaten, en de 
oprichting van dgl. neutrale cashpunten? Zo ja, hoe verliep dat overleg en wat was de stellingname 
van het stads/gemeentebestuur? 

3.  Werd het stads/gemeentebestuur betrokken bij de keuze van de locatie van deze neutrale 
cashpunten? Heeft u er zicht op of er en hoeveel er nog dgl. ‘cashpunten’ bij komen in de stad, en 
waar? 

4.  Indien er nog geen contact of overleg geweest is, zal de stad een initiatief nemen om met de 
grootbanken in Gent hierover in overleg te gaan, en stil te staan bij de vraag naar méér 
bankautomaten, een goede spreiding ervan, de toegankelijkheid en de faciliteiten van deze 
cashpunten? 

5.  Kan de stad aan de aanbieders van dgl. cashpunten eisen dat deze toegankelijk gemaakt worden 
voor personen met een beperking, bv. rolstoeltoegankelijk en werkbaar? Zo ja op welke wijze? Kan 
de stad bij overtreding ervan dan ook handhaven? Kan of zal de stad optreden  t.a.v. de aanbieders 
van een dgl. cashpunt dat recent in de media kwam wegens ontoegankelijkheid?

ANTWOORD

Het initiatief van Batopin om bankneutrale cashpunten uit te rollen over heel België ligt in de lijn van 
een trend die zich al een aantal jaren aan het voltrekken is. Op acht jaar tijd is het aantal 
geldautomaten in ons land zowat gehalveerd tot ongeveer 4.000. De reden voor die forse 
vermindering ligt, volgens de banken, bij de hoge kosten voor het beheer van eigen automaten en 
toenemend gebruik van digitale betalingsmiddelen, waarover ik het daarnet al had. Ook de komende 
jaren zullen nog heel wat automaten sneuvelen.

De 4 grootbanken die zich verenigen in Batopin hebben zich als doel gesteld om in heel België tegen 
eind 2024 een netwerk van 2240 cashpunten op te richten. Als gevolg hiervan zullen in België minder 
geldautomaten ter beschikking zijn en dus ook in Gent. Batopin voorziet 15 à 16 cashpunten op het 
Gentse grondgebied. De consequentie hiervan is dat sommige bewoners een grotere afstand moet 
afleggen om cash af te halen. Zeker voor inwoners die minder mobiel of minder digitaal geletterd 
kan dit problematisch zijn.

Op verschillende tijdstippen vond overleg plaats tussen Batopin en de Stad, weliswaar pas nadat de 
beslissing om over te gaan tot vervanging van hun huidig netwerk van bankautomaten door 
bankneutrale cashpunten reeds genomen was. Doel van deze overleggen is om zo weinig mogelijk 
hiaten te krijgen in het stedelijke netwerk van cashautomaten. Batopin heeft contact met 
verschillende stadsdiensten:

- Er is regelmatige contact met Dienst Economie. Tijdens deze overlegmomenten worden suggesties 
naar voren geschoven binnen een aantal door Batopin naar voren geschoven zoekgebieden. Dienst 
Economie fungeert als SPOC voor Batopin binnen de stedelijke administratie.

- Door Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning werd het stedenbouwkundig kader m.b.t. het 
plaatsen van automaten verduidelijkt. Batopin heeft een contactpersoon bij Stedenbouw om indien 
nodig eventuele nieuwe locaties vergunningsgewijs op voorhand al even af te toetsen.

- Met FM werd bekeken of de zoeklocaties van Batopin kunnen gekoppeld worden aan 
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stadsgebouwen en dus of gebruikmaking van stadslocaties tot de mogelijkheden behoort. Dit 
onderzoek leverde onder andere door de specifieke criteria van een cashpunt (openingsuren, 
toegankelijkheid, ondergrond, …) niets op.

- Samen met de toegankelijkheidsambtenaar van Stad Gent wordt een verbetering van de 
toegankelijkheid van het pand in onder meer de Veldstraat onder de loep genomen. Gesprekken 
hierrond zijn lopende.

Batopin heeft zich in een eerste fase hoofdzakelijk gefocust op de zoektocht naar panden in het 
centrum van onze stad. Wij hebben vanuit Dienst Economie meegezocht naar geschikte panden via 
onze eigen database van leegstaande panden.

In een tweede fase wordt nu gekeken naar de deelgemeenten en wijken die wat verder gelegen zijn 
van het historisch centrum. Er loopt op dit ogenblik een oefening tussen Dienst Economie en de 
Dienst Lokaal Sociaal Beleid om op kaart een overzicht te krijgen van de huidige (geplande) spreiding 
van de cashpunten. We proberen parameters die wijzen op (digitaal) kwetsbare inwoners mee in 
rekening te brengen in deze analyse. We gaan ook ten rade bij andere stadsdiensten. Met Batopin 
spraken we af dat er vanuit de Stad, op basis van deze analyse, een aantal suggesties zullen volgen 
voor toekomstige locaties/zoekgebieden.

Op dit ogenblik zijn er 11 cashpunten voorzien, waaronder 1 onder voorbehoud.

De cashpunten aan de Bijloke, Veldstraat, Gentbrugge, Ledeberg en Shoppingcentrum Zuid zijn al in 
gebruik en nog in het voorjaar zouden er ook punten moeten komen aan beide stations, de Muide, 
de Brugse Poort en het UZ. Voorlopig nog onder voorbehoud is een cashpunt in de Overpoort.

Voor de resterende 4 à 5 cashpunten kijken we binnen de Stad voor de meeste geschikte locaties.

Wat betreft toegankelijkheid Het cashpunt in de Veldstraat blijkt moeilijk toegankelijk met de 
rolstoel. De helling van het voetpad in combinatie met de drempel blijkt een obstakel te zijn voor 
rolstoelgebruikers. De automaten staan ook net te hoog om het scherm comfortabel te kunnen zien.

Batopin denkt en werkt mee aan een oplossing en werkt op dit ogenblik een voorstel uit om een 
ingang te voorzien zonder obstakels voor rolstoelgebruikers. Hiervoor wordt afstemming voorzien 
met de Stad.

Wat de hoogte van de schermen betreft gaf Batopin mee dat de automaten frontaal moeilijk te 
bedienen zijn vanuit een rolstoel: hiervoor is de afstand te overbruggen vanuit een rolstoel te ver. 
Volgens Batopin dienen rolstoelgebruikers de toestellen zijdelings te benaderen. Een oplossing is 
hier volgens Batopin moeilijk aangezien er op de Belgische markt geen toestellen zijn die dat wel 
kunnen. Verder blijkt dat op de Europese markt geen toestellen gekend zijn die een oplossing 
kunnen bieden voor rolstoelgebruikers én tegelijk voldoen aan de veiligheidsnormen opgelegd door 
de Belgische regelgever. Elk toestel dat wel als rolstoelgebruiker frontaal bediend kan worden, mag 
niet op het Belgisch grondgebied opereren. Over deze argumentatie hebben we alvast advies 
gevraagd aan de VVSG, die heel het dossier rond bankautomaten op de voet volgt. De betrokken 
stadsdiensten onderzoeken ook of er afdwingbare acties zijn.

Om af te sluiten is het misschien interessant om te weten dat AXA, Argenta, Crelan, BPost en VDK 
ook een netwerk hebben opgericht: Jofico. Na een schrijven door Dienst Economie werd bevestigd 
dat ook dit netwerk bepaalde ATM-processen wil stroomlijnen. Op dit ogenblik is echter nog geen 
sprake van centrale plannen om bankautomaten te verwijderen. De automaten van deze banken 
blijven dus voorlopig beschikbaar.
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2023_MV_00088 - MONDELINGE VRAAG - VERBETERDE SCHELDEKRUISINGEN  VOOR FIETSERS EN 
VOETGANGERS GENTBRUGGE - ST. AMANDSBERG/DESTELBERGEN

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Taeldeman Sven (Vooruit)

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO) - vergadering van dinsdag 7 februari 
2023
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OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

De actualiteit rond Gentbrugge-brug legt ook nog eens de nadruk op het belang van goede, veilige 
‘Scheldekruisingen’ voor fietsers en voetgangers tussen beide grote Gentse deelgemeenten Sint-
Amandsberg en Gentbrugge. Op dit moment zijn er op een afstand van ca. 1,3km, met de Schelde 
als grens tussen beide deelgemeenten, 2 Scheldekruisingen, die eigenlijk hetzij te beperkt in 
capaciteit is (sluispad Gentbrugge), hetzij in gemengd verkeer functioneert (Gentbrugge-brug). In 
september ‘22 informeerde ik nog dmv een mondelinge vraag naar een verbeterde oversteek van 
Gentbrugge-sluis.  Toen werd geantwoord dat dit momenteel niet aan de orde is, vanwege 
ontbrekend budget.

Hieronder 2 concrete voorstellen om, telkens met ca 650m tussenafstand, tot 3 (!) Scheldekruisingen 
te komen voor fietsers en voetgangers in deze stedelijke omgeving.

Vraag

1. Eigenlijk moet er erkend worden dat er te beperkte fiets- en voetgangersverbindingen zijn 
tussen Gentbrugge en Sint-Amandsberg. Graag ken ik uw kijk hierop. Wordt er op dit moment 
werk gemaakt van verbeterde fiets- en voetgangersverbindingen over de Zeeschelde tussen 
Gentbrugge-brug en Sint-Amandsberg? Graag duiding. 

2. Met volgende vragen rond 2 nieuwe of sterk verbeterde Scheldekruisingen : 
1. ‘Geniebrug’ sluiseiland Gentbrugge : het budget ontbreekt momenteel voor een degelijke 
nieuwe grootschalige brug. Er is evenwel een ‘budget’-oplossing : Een ‘geniebrug’ tussen de 
beide kaaimuren van de sluis van Gentbrugge, waar deze kaaimuren slechts 13m van elkaar 
verwijderd zijn, t.h.v. het spoortalud. Dit kan zowel aan de zuidkant, als aan de noordkant van 
het spoortalud. Zie bijgevoegd schema hieronder, met twee mogelijke tracés. Een dgl. 
tijdelijke ‘geniebrug’ kan meerdere jaren dienst doen, in afwachting van een stevige vaste 
fietsbrug over Gentbrugge-Sluis, en is betaalbaar. 

i. Is deze piste al onderzocht, en hoe staat u tegenover deze voorstellen? Indien positief, 
hoe en wanneer gaat u hiermee aan de slag verder? Wanneer zou er kunnen over 
gefietst worden? 

ii. Indien nog niet onderzocht, kan deze piste onderzocht worden op korte termijn? 

         2. ‘Paul De Ryck-fietsbrug’ thv scouts FOS De Wouw : 

▪ wat is de stand van zaken in het ontwerp en de voorbereiding van de bouw van 
deze fietsbrug? 

▪ Wanneer start de bouw van deze fietsbrug, en wanneer zou er over kunnen 
gefietst worden?
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ANTWOORD

Het klopt dat het aantal fiets- en voetgangersverbindingen tussen Gentbrugge en Sint-Amandsberg 
beperkt is. Een brug over de Schelde is dan ook geen geringe investering. Bruggen bouwen is echter 
iets dat ik graag doe. Ik realiseerde dan ook al heel wat bruggen en onderdoorgangen met onze 
diensten.

Wat betreft uw vragen. Ten westen van Gentbruggebrug valt het aantal verbindingen wel nog mee: 
de passage over de “saskes” (Gentbruggesluis) én de fiets-wandelverbinding doorheen het 
Keizerpark. De passage over de Gentbruggesluis is qua tussenafstand goed gelegen. De oversteek 
zelf is echter ondermaats ingericht.

Ten oosten van Gentbruggebrug is er tot Heusdenbrug geen enkele oversteek. Daarom kwamen we 
met De Vlaamse Waterweg overeen om 2 nieuwe bruggen voor fietsers en voetgangers over de 
Zeeschelde te realiseren: één ter hoogte van de Scheldelaan (brug Scheldemeander Noord) en één 
aan het pompgemaal net ten zuiden van het E17-viaduct (brug Scheldemeander Zuid).

Deze laatste brug zou de groenpolen Gentbrugsemeersen en Damvallei rechtstreeks met elkaar 
verbinden. Deze brug zou voor de helft op grondgebied Destelbergen komen te liggen en is voorlopig 
nog in bespreking met Destelbergen.

De brug ‘Scheldemeander Noord’ wordt wel voorzien volledig op Gents grondgebied. Deze brug is 
één van de “meerwaardeprojecten” die de Stad Gent en De Vlaamse Waterweg samen willen 
realiseren in het kader van het Sigmaplan. Het ontwerp voor de brug “Scheldemeander Noord” staat 
al ver en binnenkort wordt gestart met de opmaak van het omgevingsvergunningsdossier. Er wordt 
gestreefd naar een startdatum van de werken in de tweede helft van 2024 (onder voorbehoud).

De aanpassing/vernieuwing van de sluisovergang over de Gentbruggesluis (de “Saskes”) is een ander 
meerwaardeproject. Ook hier heeft De Vlaamse Waterweg zich geëngageerd om een nieuwe en 
vlottere Scheldeoversteek voor voetgangers én fietsers te realiseren. De kosten voor deze oversteek 
worden integraal door De Vlaamse Waterweg gedragen omdat het om een vervanging van een 
bestaande Scheldekruising gaat.

De studie voor deze aangepaste oversteek aan de Gentbruggesluis wordt deze maand opgestart. 
Stadsintern bekijken we eerst de exacte ligging van de oversteek. Daarbij moeten de verschillende 
randvoorwaarden bekeken worden: de geplande realisatie van een derde spoor, een vlot tracé voor 
de fietssnelweg F400, de oversteekbaarheid van de R40 en de Delvinlaan en de toekomstige 
bestemming van de sluiskom en het “eiland”.

De definitieve oplossing zal door De Vlaamse Waterweg gefinancierd worden. DVW voorzag om het 
ontwerp dit jaar op te starten. Er is momenteel binnen de stad ook geen budget voorzien. Ik 
betwijfel dus of het geniaal is om momenteel veel energie te steken in een tijdelijke ‘Geniebrug’.
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2023_MV_00089 - MONDELINGE VRAAG - FIETSPAD RIJVISSCHE

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Bossuyt Anneleen (N-VA)

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO) - vergadering van dinsdag 7 februari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

/

Vraag

Ik kreeg recent enkele vragen zowel van Gentenaren als bewoners van De Pinte over het aan te 
leggen fietspad in het gebied Rijvissche aan de achterkant van het Don Bosco College. Er zou de 
laatste tijd redelijk wat verkeerscongestie zijn aan de ovonde aan het Don Bosco college waardoor 
de bus regelmatig te laat is. 

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld:

• Is de schepen op de hoogte van de regelmatige verkeerscongestie aan deze ovonde en dat de 
bus hierdoor vaak te laat op school komt?

• Wat is de huidige stand van zaken van het aanleggen van het fietspad in het domein Rijvissche 
en wanneer zou dit af zijn?
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ANTWOORD

Bedankt voor uw vraag. Vooreerst is deze ovonde in beheer bij het Agentschap Wegen en Verkeer 
van het Vlaams Gewest. Ik ben ook niet bevoegd voor de lijnbus. Deze valt onder de Vlaamse 
Vervoermaatschappij, De Lijn.

We zijn op de hoogte van het voorkomen van vertragingen ter hoogte van de ovonde N60. De N60 
vanaf de Tramstraat richting Gent staat gecategoriseerd als secundaire weg type III. De hoofdfunctie 
van deze wegen is het verbinden en/of verzamelen op (boven)lokaal niveau. De ovonde verwerkt 
zeer veel verkeer (telling 24/09/2019 in de ochtendspits +/- 1500 wagens en 600 fietsers).  Door de 
structuur van de ovonde is er dagelijks congestie waarbij ook het openbaar vervoer soms 
opgehouden wordt. 

Door het vele verkeer en de onveilige situaties voor fietsers en voetgangers vormt de N60 een 
belangrijke barrière tussen het dorpscentrum van Zwijnaarde, het Parkbos en het Don Boscocollege. 
Er is op dit moment een globale studie lopende van AWV die de herinrichting van de ovonde bekijkt, 
en de bouw van een fiets- en voetgangersbrug naar het Technologiepark. Die laatste zal ook de 
doorstroming voor het gemotoriseerd verkeer verbeteren door het verminderen van de conflicten 
tussen auto's en fietsers thv de op- en afritten van de R4.

Wat betreft uw vraag naar de stand van zaken van het fietspad Rijvissche kan ik het volgende 
meedelen. De fietsverbinding tussen de fietssnelweg F7 en de N60 moet een aantrekkelijke, directe 
en vooral veilige voetgangers- en fietsverbinding zijn tussen de fietssnelweg, Don Bosco Zwijnaarde 
en het wetenschapspark Ardoyen. Dit is nodig voor de al aanwezige grote aantallen (jonge) 
voetgangers en fietsers. Die aantallen zullen in de nabije toekomst nog sterk toenemen door de 
geplande ruimtelijke ontwikkelingen in de buurt én door de effecten van de duurzame modal shift. 

De verbinding door het groengebied Rijvissche is in 2018 door het college van Burgemeester en 
Schepenen bevestigd als onderdeel van het aangepaste stadsregionaal fietsroutewerk en werd 
tevens opgenomen in het BFF-netwerk. Op 17 november 2022 verleende de Deputatie Oost-
Vlaanderen de vergunning voor het Rijvisschepad aan de Vlaamse Landmaatschappij. Daarna 
werden er – helaas én zeer jammer - nog 2 beroepen ingesteld t.a.v. de verleende vergunning aan de 
Vlaamse Landmaatschappij. Om nog enkele percelen voor dit pad te verwerven werd een voorlopig 
onteigeningsbesluit goedgekeurd door het ruilverkavelingscomité Schelde-Leie. 

De uitvoering op het terrein hangt af van het verkrijgen van de omgevingsvergunning na behandeling 
van de beroepsschriften en het verwerven van de nodige gronden. Bij een gunstige uitkomst van de 
procedures verwacht ik dat dit ten vroegste zomer 2024 zal zijn.

Zijn we nog in gesprek met de natuurbeweging: ja, maar het is natuurlijk hun autonoom recht om 
bezwaar in te dienen. 
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2023_MV_00090 - MONDELINGE VRAAG - AANPASSING TRAJECT BUSLIJN 18 DRONGEN

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

D'Hose Stephanie (Open Vld)

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO) - vergadering van dinsdag 7 februari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

De aanpassing door de De Lijn van het traject van buslijn 18 in Drongen, blijft heel wat commotie 
veroorzaken bij buurtbewoners. De directe aanleiding voor de inkorting van het traject zijn 
doorstromingsproblemen en werd eenzijdig doorgevoerd door De Lijn als operationele beslissing. De 
nieuwe reisweg is een voorafname op de situatie zoals die er zal uitzien na de invoering van de 
zogenaamde basisbereikbaarheid vanaf 2024, maar dan zonder de bredere context en flankerende 
maatregelen ervan. Dat de nieuwe reisweg via de Antoon Catriestraat loopt tenslotte – één van de 
meest onveilige wegen van onze stad, zeker voor zwakke weggebruikers – creëert een situatie die 
zeer terecht slecht onthaald wordt. Het ziet er bovendien niet naar uit dat de Catriestraat snel zal 
kunnen heraangelegd worden omdat de nodige onteigeningen blijkbaar zeer traag vorderen.

De Lijn heeft al enkele bijsturingen gedaan in vergelijking met het oorspronkelijk plan, zo komen er 
tussen de haltes Catriestraat en Rozenlaan uiteindelijk geen bijkomende haltes omdat deze niet op 
een veilige manier te bereiken zijn en werden de haltes Steenovenstraat en Heiebree opnieuw 
toegevoegd aan het traject. De overige geschrapte haltes tenslotte, werden opgenomen in het 
belbus-netwerk.

Het zijn allemaal kleine ingrepen die hopelijk toch enigszins tegemoetkomen aan individuele noden 
van buurtbewoners, maar toch zullen velen hun manier van verplaatsen fundamenteel moeten 
aanpassen. In die zin is een duidelijke communicatie over de wijzigingen uiteraard ook 
onontbeerlijk.

Vraag

1. Zijn er ondertussen verdere evoluties in dit dossier? Is er nog bijkomend overleg met De Lijn 
geweest hierover?

2. Werden door het stadsbestuur – naast het gevraagde terugschroeven van de beslissing door 
De Lijn uiteraard – ook bepaalde voorstellen voor flankerende maatregelen gedaan en in 
welke mate werden die voorstellen ook uitgevoerd?

3. Wat kunnen we als stadsbestuur zelf nog meer doen? Een voorbeeld kan zijn om 
fietsenstallingen te voorzien aan halte Heiebree (als nieuwe eindhalte) om de combinatie 
fiets-bus comfortabeler te maken.

ANTWOORD

Misschien eerst over het nieuwe Openbaarvervoersplan op basis van de basisbereikbaarheid. Er is 
een onderscheid tussen het kernnet, het aanvullend net en het vervoer op maat. Eigenlijk hebben 
wij als vervoersregio amper iets te zeggen over het kernnet en het aanvullend net. Wij hebben 
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beslissingsbevoegdheid met een toegewezen budget over het vervoer op maat. Over het aanvullend 
net hebben we iets meer te zeggen, maar het is altijd nog maar alleen advies wat we geven. En het is 
zo dat het openbaar vervoersnetwerk in de vervoersregioraad geweest is en daar is het 
goedgekeurd, nadat de gemeenteraad het hier goedgekeurd heeft. Iedereen die dat hier 
goedgekeurd heeft, heeft ook alles van dat openbaar vervoersplan goedgekeurd, niet om te zeggen, 
dit is wat wij zelf zouden uittekenen, als een soort kennisneming: als dat is wat je voorlegt: ok. 

Op zich is het, en ik heb dat al verschillende keren gezegd; het openbaar vervoersplan 
basisbereikbaarheid is voor Gent geen slechte zaak. 16% meer voertuigkilometers, dat is echt wel 
een vooruitgang. Bussen en trams zullen rijden tot halftwee, twee uur, dat is echt wel een 
vooruitgang. Drukke lijnen krijgen een hogere frequentie, ook in Drongen. Bijvoorbeeld, de 
verbinding naar Drongen is nu in de spits om het kwartier, maar voor de rest van de dag om het 
halfuur. In het nieuwe plan wordt dat ganse dag om het kwartier. Dat is een vooruitgang voor 
Drongen. Er zitten dus in het openbaar vervoersplan basisbereikbaarheid dus wel een aantal goeie 
dingen.  

Wat wel is dat er een aantam problemen waren. Je krijgt wat bij, maar budgetneutraliteit betekent 
dat als je iets bijkrijgt, dat van ergens anders moet komen. Een aantal haltes vervallen dus 
inderdaad, maar dan heb je daar tegenover dat je kan zeggen Baarle, Luchteren, Drongen,… worden 
beter bediend. Om maar te zeggen: dit is een eerbaar voorstel voor Gent, wetende dat die 
budgetneutraliteit het moeilijk maakt. 

Het openbaar vervoersplan basisbereikbaarheid dat wij hebben goedgekeurd in de gemeenteraad en 
dat ik dan vanuit mijn mandaat ook heb goedgekeurd in de vervoersregioraad is een meer dan 
verdedigbaar plan. Is het ideaal? Nee, we hebben een zelf ook een aantal wijzigingen gedaan, zoals 
buslijn 6, die verlenging, waarin we zelf een aantal stappen gaan ondernemen om dat toch nog te 
verbeteren.

Maar wat er nooit is afgesproken is de gefaseerde uitrol. Normaal was het de bedoeling dat het 
openbaar vervoersplan in zijn totaliteit, kernnet, aanvullend net, vervoer op maat, zou ingevoerd 
worden in 2022. Dat is dan uitgesteld tot juni 2023, en het zal nu geen juni 2023 worden, het zal 
wellicht 2024 worden.

Die gefaseerde uitrol is nooit de beodeling geweest en blijft voor mij ook onaanvaardbaar. Zeker de 
manier waarop hij ingevoerd wordt. Eerst de negatieve punten invoeren, de schrappingen, en dan 
pas een half jaar later de positieve punten, ik begrijp dat niet goed. Dat is net het draagvlak voor het 
plan dat in Gent een verdedigbaar, goed plan is, onderuithalen. Ik vind dat jammer. 

Het kan niet zijn dat de steden en gemeenten de dupe zijn van de gefaseerde invoer en zelf 
alternatieven moeten financieren.

Het is natuurlijk zo dat op deze manier De Lijn, ik ga er van uit dat het De Lijn is die dit heeft 
uitgevonden, die lokt de commotie bijna uit. 

Ik vind die commotie over het verdwijnen van de haltes als er ook niets anders in de plaats komt, ik 
vind dat een normale zaak. Het is mooi om zien dat er meer dan 1000 mensen de petitie 
ondertekenen. Dergelijke solidariteit kunnen we enkel maar toejuichen. Het probleem is in deze dat 
die haltes niet zoveel gebruikt worden. Wat het niet minder pijnlijk maakt voor de mensen die 
afhankelijk zijn van die haltes.

Maar als ik kijk naar het aantal op- en afstappers op een aantal van die haltes die vernoemd worden: 
de Beekstraat, 33 opstappers op een dag. 19 op de Luchteren kerkweg. 11 op de Rodehoedenstraat. 
8 aan het kerkhof. Nog eens, dat zijn geen grote aantallen, en het is een beetje de logica van de 
basisbereikbaarheid dat je je lijnen richt op het grote potentieel. Als je een gebied hebt waar je, met 
een intensievere bediening, honderden mensen kan krijgen op een opstapplaats dan moet je die 
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kiezen voor de plaatsen waar er minder zijn. Maar je krijgt wel een alternatief: het verover op maat. 
En dat is nu net collega’s het pijnpunt. Men heeft in fase 0 nu die haltes geschrapt, maar het vervoer 
op maat dat ervoor moet zorgen dat die mensen een andere halte kunnen bereiken bestaat nog niet. 
De positieve punten zijn er dus nog niet, en zelfs het opvangnet voor de negatieve punten is er nog 
niet. En ik vraag me af of het zal klaar zijn tegen het moment dat het volledige net zal worden 
ingevoerd, pas op.  

Wat de geschrapte haltes betreft. De stad heeft negatief advies gegeven op de voorstellen van De 
Lijn om een aantal lijnen te wijzigen in fase 0 voor de uitrol van het nieuw net basisbereikbaarheid. 
Negatief advies, laat dat duidelijk zijn. De Lijn heeft daarop meegedeeld dat ze een aantal andere 
lijnen zou aanpassing in functie van de “operationele noodzakelijkheden”. Klinkt wel goed he. Ze 
halen daarbij de invoering van de zones 30 als één van de oorzaken aan. Vind ik wel straf. We zijn er 
al tijdje mee bezig, oktober denk ik, en ik heb dat toen al gevraagd. Tot nu toe heb ik van De Lijn nog 
geen objectieve data gekregen die deze onderbouwt. Toon mij waar het prbleem is. Niks. Ik weet 
dat er veel werken zijn in Gent met een grote impact op de doorstroming. Ik weet da zone 30 
mogelijk impact zou kunnen hebben. Maar ik wil feitelijkheden voordat die schrappingen doorgaan.

Trouwens, goed om weten: veel van die werken die een grote impact hebben op De Lijn, bele van 
deze werken zijn trouwens werken van AWV, ene andere Vlaamse instelling.  

Waar mogelijk voeren we maatregelen in om de doorstroming te verbeteren. Denk maar aan de 
busstrook op de Brugsesteenweg, de aanleg van goed toegankelijke haltes waardoor mensen sneller 
kunnen op – en afstappen, aanpassingen aan lichtenregelingen op de Kortrijksesteenweg of de 
coördinatie van werven om de hinder te beperken (vb uitstel Wiedauwkaai omdat werken Verapaz 
bezig zijn), dat zijn van die zaken waar we de doorstroming proberen te verbeteren. 

Er is zeer regelmatig contact met De Lijn via verschillende kanalen, maar over de operationele 
aanpassingen worden we meestal nogal voor voldongen feiten gesteld. We krijgen een mail met: dit 
zijn de aanpassingen. Ter info. Men vraagt soms wel advies, maar finaal beslist De Lijn. En ze moeten 
dat doen met de budgetten die ze hebben, binnen het kader van budgetneutraliteit. Als u meer info 
wil over welk advies op welk voorstel is gedaan, kan u dat via een SV doen.

Het probleem is natuurlijk, nog eens, de budgetneutraliteit. Als De Lijn problemen heeft met werken 
en zone 30, waar ze mij objectief nog van moeten overtuigen, maar als dat zo is, en ze willen 
maatregelen nemen, dan hebben ze meer budget nodig. Zo eenvoudig is dat.

Misschien nog aangeven over wat die fasering betreft: die wordt volgende week voorgelegd aan de 
vervoersregioraad. Dus als u vraagt, hebt u dat goedgekeurd, die fasering? Nee, dat moet nog 
komen. En we gaan met de vervoersregioraad toch wel een aantal fundamentele opmerkingen 
maken bij die fasering.  

Misschien nog een aantal zaken over wat wij allemaal doen. Ik denk niet dat ik op alle zaken in detail 
kan ingaan maar u kan dat eventueel via SV bekomen. 

Wat betreft invoering van de shuttle in Mariakerke, lijn 9, kan ook pas gebeuren als het nieuwe net is 
ingevoerd, want nu zitten we nog in de oude situatie. Op het moment dat het nieuwe net wordt 
ingevoerd gaan de middelen die we nu besteden aan het nachtnet en de P&R-shuttle, vrijkomen. Die 
kunnen we dan inzetten onder meer in Mariakerke om tegemoet te komen aan de noden die zijn 
ontstaan. De gang van zaken kaarten wij, en andere gemeenten, ook aan in de VVR. 

De aangepaste regeling voor lijn 9 is voorzien vanaf 7 maart. De Lijn heeft aangegeven om vanaf dan 
niet meer de huidige lus via Driesdreef-Cypresdreef-Vliegpleinkouter te bedienen, maar wel de 
toekomstige lus die voorzien was voor de shuttle. 

En dan nog tot slot op de vraag van mevrouw D’Hose met betrekking tot het plaatsen van een 
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fietsenstalling aan de halte Heiebree: ik denk dat dat een goeie suggestie is, we gaan dat zeker 
bekijken, en kijken hoe we dat kunnen realiseren. Dank voor de suggestie.
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2023_MV_00091 - MONDELINGE VRAAG - VERLENGING VERGUNNINGEN STANDPLAATSEN 
FRIETKOTEN

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Bignoot Christiaan (Open Vld)

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO) - vergadering van dinsdag 7 februari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Er zijn in onze stad 10 standplaatsen op het openbaar domein voor de zogenaamde “kramen 
bestemd voor de verkoop van frieten en aanverwante producten”; de klassieke frietkoten dus.

De vergunningen voor deze standplaatsen liepen van 1 juli 2017 tot 31 december 2022. 
Standhouders die tijdig een aanvraag deden, konden een verlenging krijgen met drie jaren aan 
dezelfde voorwaarden.

Werd niet tijdig een verlenging aangevraagd of werden onregelmatigheden vastgesteld, dan liep de 
vergunning effectief af en moest de standplaats ontruimd worden tegen 31 januari.

Vraag

1. Hoeveel van de vergunningen werden niet verlengd en om welke reden?
2. Werden de standplaatsen waarvoor de vergunning niet verlengd werd effectief tijdig 

ontruimd?
3. Zullen de vrijgekomen standplaatsen opnieuw aangeboden worden aan potentieel 

geïnteresseerden en op welke manier?
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ANTWOORD

Bedankt voor uw vragen, Ik ben blij dat ik jullie dit eens kan toelichten want zoals jullie weten is dit 
een onderwerp dat menig Gentenaar, inclusief mezelf, nauw aan het hart ligt.

Eerst en vooral de ruimere context. Sinds de toekenning van de concessies in 2017 zijn er heel wat 
inpandige frietkoten bijgekomen in onze stad. Daarnaast is de tijd dat frieten de enige snelle hap 
waren die je mee naar huis kon nemen al even geleden. Sushi, pita, Mexicaans, poké bowls, slaatjes, 
pizza: een lege frigo betekent niet noodzakelijk meer een lege maag. Vrijwel elke horecazaak in het 
Gentse heeft tegenwoordig bovendien een take-away optie. Dit laat zich uiteraard ook voelen in de 
markt van frietkoten.

Van de 10 bestaande concessies hebben we er in december 7 verlengd.

Van de drie andere concessies was er één uitbater, van het frietkot aan de Watersportbaan, die 
aangaf dat hij de concessie uiteindelijk niet wou verlengen. Hij hoopt wel op een nieuwe oproep 
zodat zijn dochter de zaak juridisch correct zou kunnen overnemen. Twee andere concessies, aan het 
Van Beverenplein en de Bargiebrug, worden niet verlengd wegens het niet betalen van facturen.

De standplaatsen zijn nog niet ontruimd door de uitbaters waardoor we genoodzaakt zijn om dit via 
een gerechtsdeurwaarder te laten gebeuren. Al hopen we uiteraard dat de uitbaters dit alsnog zelf 
doen en zo bijkomende kosten vermijden.

Van de 3 vrijgekomen locaties willen we er twee opnieuw in de markt zetten, namelijk de 
Watersportbaan en de Bargiebrug. Op de derde locatie, het Van Beverenplein is er al lang een goed

draaiende inpandige frituur (Nancy). Vorig week konden we nog lezen in de krant dat de uitbaters 
een overnemer aan het zoeken zijn wegens een carrière switch.

De uitbater van het frietkot op het plein zelf betaalt ook al sinds 2021 zijn facturen niet meer, dus 
deze locatie lijkt niet meer rendabel te zijn. In 2020 was de concessievergoeding gehalveerd door 
corona.

De concessies voor de Watersportbaan en de Bargiebrug zullen, net zoals de Bargiebrug vorig jaar, 
opnieuw via een oproep in de markt gezet worden conform de bestaande tarieven. Deze procedures 
worden nog deze maand opgestart.
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2023_MV_00092 - MONDELINGE VRAAG - WERKING GEBRUIKERSRADEN WOONZORGCENTRA EN 
ASSISTENTIEWONINGEN

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Roegiers Els (N-VA)

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP) - vergadering van woensdag 8 februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

-

Vraag

Voor woonzorgcentra en assistentiewoningen geldt de wettelijke verplichting dat er moet voorzien 
worden in een gebruikersraad die minstens elk trimester samenkomt. Deze gebruikersraden zijn 
samengesteld uit bewoners en familieleden of mantelzorgers. Het uitgangspunt wat betreft de 
werking van de gebruikersraden is dat het zwaartepunt bij de bewoners ligt. De bewoners moeten 
bijvoorbeeld altijd minstens 50% van de aanwezigen uitmaken. Het ‘ownership’ van de 
gebruikersraad ligt duidelijk bij de gebruikersraad: het gaat om hún bezorgdheden en 
aandachtspunten. Het is niet de bedoeling dat een gebruikersraad verwordt tot een top-down 
communicatie-instrument vanwege de directie of de woonassistent naar de bewoners toe. 

De beheersinstantie of de woonassistent worden wel standaard uitgenodigd om de vergaderingen 
bij te wonen. In het licht van de gemiddelde zorgbehoefte van de bewoners wordt ook aanvaard dat 
de beheersinstantie voor de administratieve ondersteuning zorgen. Daarnaast kunnen ook 
vertegenwoordigers van senioren- of mantelzorgorganisaties uitgenodigd worden. 

Vandaar mijn vragen: 

1. Hoe wordt in de OCMW-woonzorgcentra en in de OCMW-assistentiewoningen de autonomie 
van de gebruikersraden gegarandeerd? (cf. voorzitterschap/leiding/coördinatie, 
agendabepaling, verslaggeving, opvolging besproken punten)

2. Hoe wordt vermeden dat de gebruikersraden geen vehikel worden van de directie of de 
woonassistent om te communiceren met de bewoners?

3. Meer algemeen: kan de schepen zijn visie ter zake toelichten?

ANTWOORD

Zowel in de woonzorgcentra als in de assistentiewoningen van de Stad zijn er gebruikersraden.

We zijn wettelijk verplicht jaarlijks vier gebruikersraden te hebben per site. De directie moet erop 
toezien dat we deze minimale norm behalen. 

Ik hoop dat we er allemaal begrip voor hebben dat dit in de coronaperiode niet altijd is gebeurd. 

Enerzijds omdat het toen niet te organiseren was, maar anderzijds waren de uitdagingen in de zorg 
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toen van een heel andere aard.  

Gelukkig liggen die tijden nu ook terug achter ons en zijn de gebruikersraden overal terug opgestart. 

Gezien elk WZC en ook alle assistentiewoningen hun eigenheid hebben en hun eigen klemtonen 
leggen, zal ook dit niet altijd overal op exact dezelfde manier georganiseerd worden. We houden niet 
van éénheidsworst en willen werken op maat van de bewoners en hun noden. Uiteraard steeds 
binnen het wettelijk kader. Laat me daar zeer duidelijk over zijn.  

Er zijn gebruikersraden in de WZC waar familie mee aanwezig is, maar soms zijn er ook extra 
afzonderlijke familieraden. 

Soms worden de raden voorgezeten door een bewoner maar niet iedereen zit dit zitten en dan 
neemt iemand van het personeel deze rol op.

Er zijn WZC’s waar ze naast de overkoepelde gebruikersraden voor gans het WZC ook nog werken 
met gebruikersraden per afdeling.

Agendapunten kunnen doorgegeven worden door bewoners, mantelzorgers en directie. 

De lijn is overal wel, om alles zo toegankelijk mogelijk te maken en participatie van de bewoner 
zoveel mogelijk te stimuleren.   

Ik wil wel expliciet meegeven dat de gebruikersraden een goede manier zijn van in gesprek gaan met 
bewoners, maar absoluut niet de enige manier van communiceren is met bewoners, familieleden en 
mantelzorgers. Hun opmerkingen, feedback en vragen zullen de verantwoordelijken van de WZC ten 
alle tijden opnemen om verder te bekijken en onderzoeken.  

Ook in de AW is de gebruikersraad het formele inspraakorgaan, maar kunnen bewoners uiteraard 
ook dagdagelijks hun voorstellen doen of vragen stellen aan de woon assistent, servicemedewerker 
of administratie.  

Sinds 2011 hebben de AW open gebruikersraden waar alle bewoners welkom op zijn. Voorheen 
waren dit gesloten gebruikersraden met afvaardiging vanuit de bewoners. Dit is een bewuste 
beleidskeuzes geweest om het open te stellen.  

Bij de gebruikersraden in de AW gaan we uit van een aantal principes:

-          Iedere bewoner wordt uitgenodigd op de gebruikersraad, al dan niet vergezeld van een 
mantelzorger.

-          De woon assistent modereert de gebruikersraad, zodat alle bewoners aan het woord komen 
en kunnen participeren aan het overleg.

-          Iedere bewoner kan vooraf agendapunten aanbrengen als ze over de werking van de AW gaan 
en alle bewoners aangaan. Individuele punten of punten buiten de bevoegdheid van de AW zullen 
niet besproken worden, maar kunnen uiteraard op een ander moment besproken worden met de 
woon assistent. 

-          De woon assistent agendeert ook zelf de punten die vanuit het beleid aangebracht worden en 
die invloed hebben op de werking van de AW.  

De beheersinstantie wordt vanuit de wetgever verantwoordelijk gesteld om ervoor te zorgen dat er:

-          Voldoende gebruikersraden per jaar doorgaan

-          Dat er verslagen zijn en dat de gemaakte afspraken ook opgevolgd worden
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-          Dat de gebruikersraden kwaliteitsvol verlopen 

U vraagt ook mijn visie hierop als schepen en daarin kan ik zeer formeel zijn.

Heel veel zaken zijn decretaal bepaald, de regelgeving is wat ze is en die passen we ook toe. 

Er is ook een deel vrijheid voorzien, waar op basis van de eigenheid van de woonentiteit er op maat 
gewerkt wordt als het over de gebruikersraden gaat.  

Ik ga hier voor de rest ook geen uitspraken over doen. Ik heb vertrouwen in de diensten en in het 
personeel die deze gebruikersraden in goede banen leiden.

Ikzelf ben niet aanwezig op deze gebruikersraden. Ze dienen om de dagelijkse werking te 
optimaliseren en bewoners inspraak en participatie te geven.

Enkel als er beleidsmatige zaken uit komen, dan dienen deze uiteraard wel door te stromen naar de 
eindverantwoordelijken van het departement gezondheid en zorg, of mijzelf als schepen. 
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2023_MV_00093 - MONDELINGE VRAAG - HOE GAAT HET STEDELIJK ONDERWIJS OM MET DE 
CHATBOT GPT ?

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Verhoeve Martine (Open Vld)

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP) - vergadering van woensdag 8 februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Iets meer dan twee maand geleden, om precies te zijn op 30 november,  werd Chat GPT op de 
wereld losgelaten !

Volgens kenner Laurent Sorber beleeft AI daarmee haar “ I-Phone moment”.

Maar misschien eerst : wat is Chat GPT : het is een prototype van een chatbot met kunstmatige 
intelligentie, ontwikkeld door het Amerikaanse OpenAI en gespecialiseerd in het voeren van 
dialogen met een ‘menselijke’ gebruiker.

De revolutie in artificiële intelligentie, cfr Chatbot of Chat GPT , is een niet te houden revolutie. Het 
zal een andere, en creatievere aanpak vergen van onze leerkrachten. Onderwijsadviseurs buigen zich 
momenteel hierover in alle onderwijsnetten teneinde het personeel onderbouwd advies te geven 
om ervoor te zorgen dat leerlingen/studenten hiermee op een volwassen en kritische manier zouden 
omgaan. 

Chatbots als Chat GPT kunnen bvb via artificiële intelligentie (AI) een opstel of een boekbespreking 
schrijven. Bijgevolg ziet het onderwijs ook voordelen in de nieuwe technologie.

Ook de onderwijskoepels zien twee kanten aan het verhaal de artificiële intelligentie.

Het katholiek net bvb bereiden alvast een aanbod voor om de taalleraren hierin te ondersteunen. 

Bij het GO! klinkt eenzelfde geluid.

Bijgevolg, mevrouw de schepen, zal een verbod op gebruik wellicht weinig zin hebben.

Ik stelde op de laatste provincieraad eveneens de vraag, hoe dit fenomeen zal aangepakt worden 
binnen het provinciaal onderwijs.

Vraag

Vandaar mijn vraag in deze commissie van onderwijs, hoe zal men hiermee omgaan binnen het 
stedelijk onderwijsveld ?
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ANTWOORD

Bedankt voor deze toch wel zeer actuele vraag. Dat Chat GPT in het brede onderwijsveld en in de 
pers heel wat aandacht kreeg, is natuurlijk heel normaal. De chatbot betekent een gigantische 
volgende stap in de digitale vooruitgang, met al zijn mogelijkheden én beperkingen.  

De afgelopen dagen en weken zijn vooral de aanpak van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en van het 
Gemeenschapsonderwijs in de pers gekomen. Maar ook de onderwijskoepel van Steden en 
Gemeenten maakte een visie op, met tips voor leerkrachten en schoolleiders.  

Wat daarbij onmiddellijk opvalt is de grote gemene deler; de visies en richtlijnen zijn over de 
verschillende netten dus in grote lijnen dezelfde:  

• Deze nieuwe technologie is hier om te blijven en zal in de toekomst verder verbeterd worden. 
Het heeft dan ook geen zin om die te bestrijden, integendeel, we moeten de leerlingen er 
leren correct mee om te gaan. 

• Chat GTP kan in de klascontext ingezet worden als hulpmiddel: 
i. het sluit immers aan bij de digitale wereld van de leerlingen;
ii. het biedt kansen om (taal)vaardigheden te oefenen;
iii. het creëert mogelijkheden om te werken aan digitale geletterdheid, meer specifiek aan 

IT-vaardigheden en mediawijsheid (kritisch leren omgaan met informatie); 

Ook binnen het stedelijk onderwijs Gent volgen ze deze lijn: ze gaan het gebruik niet uit de weg maar 
integreren het in de lessen. Aan de hand van de Chatbot GPT kunnen immers vaardigheden 
aangescherpt worden zoals kritisch leren omgaan met digitale tools, fake news detecteren, fouten 
uit een tekst halen, werken met juiste bronvermelding, enz... 

Maar inderdaad, deze vernieuwing daagt onze leerkrachten uit om alternatieve opdrachten op te 
maken, om op zoek te gaan naar creatieve en originele oplossingen. Dat doen ze bijvoorbeeld door 
meer met tussenstappen te werken, of door schrijfopdrachten te koppelen aan een mondelinge 
toelichting. Vooral voor de taalvakken vraagt dit van de leerkrachten een bijkomende inspanning.  

Hoewel er ook heel wat bezorgdheden over de chatbot leven, zal het – net zoals bij eerdere nieuwe 
evoluties, zaak zijn om deze nieuwigheid een plaats te geven in ons onderwijs. In het verleden 
leefden gelijkaardige bezorgdheden over het gebruik van spellingscorrectors, of nog wat verder terug 
over de rekenmachine. Maar intussen zijn deze goed ingeburgerd in ons onderwijssysteem, 
waardoor hun meerwaarde niet meer in vraag wordt gesteld.  

Naast gebruiksrichtlijnen en tips, werkte de pedagogische begeleiding van ons stedelijk onderwijs 
ook een opleidingsaanbod uit om leerkrachten hierin verder te ondersteunen.  Ook de ICT -
coördinatoren op scholen gaan hier actief mee aan de slag en informeren de leerkrachten en helpen 
onder andere via het verspreiden van tips en nuttige links.   

Samenvattend kunnen we dus stellen dat Chat GTP voor het onderwijs kansen biedt, maar tegelijk 
ook wel uitdagingen met zich meebrengt. Het dwingt ons om met een kritische geest naar de dingen 
te kijken, en het is precies daar waar onderwijs ook over gaat. 
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2023_MV_00094 - MONDELINGE VRAAG - WIJKDIALOOG

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Temmerman Karin (Vooruit)

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP) - vergadering van woensdag 8 februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

In september 2022 startte de tweede ronde van het wijkbudget. In 14 wijken is toen de oproep 
gelanceerd om ideeën te geven die de wijk beter kunnen maken. Daar zitten nu al mooie voorstellen 
tussen. In de komende maanden vindt doorlopend de wijkdialoog plaats. In die 14 wijken moeten 
tijdens de wijkdialoog de ideeën uitgroeien tot een projectvoorstel. Vanaf mei buigen gelote panels 
zich dan verder over welke projecten gerealiseerd worden.

 

Die wijkdialoog lijkt me een interessante periode om van losse ideeën naar werkbare projecten te 
gaan, en om te kijken wat de wijk nodig heeft. De eerste ronde vond plaats in volle corona (start 
september 2020). Met elkaar in dialoog gaan heeft veel creativiteit gevraagd, van de Stad en van de 
vele wijkbewoners uit de eerste 11 wijken. De dialoog vond toen plaats met de indieners die hun 
project kort aan elkaar voorstelden en zochten hoe ze elkaar konden versterken.
 Voor deze ronde zijn er gelukkig geen corona-omstandigheden.

Vraag

 

• Hoe zal de wijkdialoog voor het wijkbudget plaatsvinden in de tweede ronde, nu er geen 
corona-restricties zijn? Is dat voor de hele wijk? Kunnen mensen die geen idee indienden ook 
meedoen? 

• Mensen met eenzelfde idee in de eerste ronde, hebben zich vaak samengezet. Kan dit ook 
opnieuw in de tweede ronde?

• Kan elk idee dat wordt uitgewerkt tot een project, ook effectief verwezenlijkt worden?
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ANTWOORD

Bedankt voor uw interesse. En ja, sinds september 2022 is het startschot gegeven voor de tweede 
ronde met 14 wijken. Je kunt op de website wijkbudget.gent nu al zien welke ideeën in de wijken 
leven, neem zeker eens een kijkje, er zitten knappe voorstellen bij! Maar dat zijn vandaag nog 
ideeën; die moeten nog vertaald worden in echte wijkprojecten die in twee jaar een verschil kunnen 
maken. En da’s niet eenvoudig.

Daarom voorzien we, net als in de eerste ronde, een lange periode voor de wijkdialoog. Een periode 
om het idee concreet en haalbaar te maken en vooral om dat te doen samen met de wijkbewoners.

Deze tweede ronde is inderdaad gelukkig zonder Corona-restricties. Daardoor kunnen we de 
wijkdialoog op een brede manier aanpakken. In maart 2023 worden alle inwoners van de 
betreffende wijken uitgenodigd om deel te nemen.

Net zoals in coronatijden, zal er een gesprek georganiseerd worden tussen de indieners, waar ook 
het stadsbestuur bij vertegenwoordigd zal zijn. Het is een moment om elkaars ideeën te leren 
kennen, samenwerkingen te smeden of aandachtspunten mee te krijgen vanuit de wijk.

Met de coronarestricties, hebben we de wijkdialoog vaak moeten beperken tot dit gesprek. In deze 
ronde kunnen we gelukkig breder gaan. De wijkdialoog zal op de meeste plaatsen de vorm van een 
infomarkt aannemen, in bepaalde wijken werd gekozen voor een wandeling of fietstocht. Idee-
indieners kunnen er hun idee voorstellen aan medebewoners, kunnen feedback vragen op hun idee, 
extra inspiratie krijgen of helpende handen vinden. Ook mensen die geen idee indienden zijn zeker 
welkom en kunnen zich engageren om mee te werken aan één van de ideeën. Deze periode is hét 
moment om denkers en doeners in de wijk bijeen te brengen en ideeën de nodige fond te geven 
zodat ze in voldragen projecten vertaald kunnen worden.

Evident worden ook in deze tweede ronde van wijkbudget, mensen aangemoedigd om samen te 
werken. Momenteel zijn de wijkregisseurs verschillende idee-indieners met gelijkaardige ideeën al 
samen aan het brengen.

In wijken met meer projecten dan beschikbaar budget, is een selectie nodig. Daar zullen dus niet alle 
projecten verwezenlijkt kunnen worden. De selectie gebeurt door een geloot wijkpanel, waarin 20 
wijkbewoners zitten van verschillende leeftijd, geslacht, achtergrond en uit diverse hoeken van de 
wijk. Samen dus 280 gelote Gentenaars. Zij lopen een sterk inhoudelijk traject waarbij ze informatie 
krijgen over de wijk en waarbij ze nu de ideeën leren kennen. Zij zullen ook deelnemen aan de 
wijkdialoog.

Op 30 april hebben we zicht op welke projecten effectief ingediend zijn. In mei stellen de gelote 
wijkpanels een projectinventaris op. Dit wil zeggen dat ze op dat moment vastleggen welke 
projecten vooral tegemoet komen aan de noden in de wijk en welke mix aan projecten wenselijk is. 
De Dialoogkamer maakt nog de toets aan het reglement (welke projecten zijn in cocreatie mogelijk, 
wat is in twee jaar realiseerbaar etc) en uiteindelijk valideert het College de projecten die van start 
kunnen. Dan zullen we uiteraard nog eens terugkomen naar de commissie.
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2023_MV_00095 - MONDELINGE VRAAG - AFSCHAFFING OPKOMSTPLICHT BIJ DE PROVINCIE- EN 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Peeters Emilie (Vooruit)

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP) - vergadering van woensdag 8 februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

De Vlaamse regering heeft besloten om bij de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen de 
opkomstplicht af te schaffen vanaf 2024. Dat wil zeggen dat Gentenaars bij de lokale verkiezingen in 
2024 -los van de partijkeuze- zullen moeten kiezen óf ze gaan stemmen. Dat is nieuw.

Lokale verkiezingen lijken me net een belangrijke schakel om de lokale democratie te versterken. Als 
Stad leveren we veel inspanningen om Gentenaars zo goed mogelijk te betrekken bij de plannen 
voor een beter Gent.

Maar lokale verkiezingen bepalen ook mee hoe de Stad er de komende jaren kan uitzien, waar 
prioriteiten zullen liggen. In die zin zijn alle stemmen zinvol om te horen. En zijn de verkiezingen een 
cruciale schakel om verder samen de toekomst van de Stad te bepalen.

Vraag

• Ziet u een rol weggelegd voor de stadsorganisatie om zoveel mogelijk stemmen te horen bij 
de lokale verkiezingen van 2024?

• Bent u bereid daar extra inspanningen voor te voorzien?
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ANTWOORD

Het klopt inderdaad dat er vanuit de Vlaamse regering nieuwe spelregels zijn opgelegd: voortaan 
geen opkomstplicht meer bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Minister Somers zei 
daarover “Zonder opkomstplicht gaan we meer moeite moeten doen om kiezers uit te leggen 
waarom stemmen belangrijk is.” Dat gaat niet zo hard uit van de kracht, kennis of initiatieven van 
burgers over en in hun buurt. Bovendien denk ik dat we de uitleg aan burgers best niet beperken tot 
één keer om de zes jaar. Dat zou niet getuigen van goed bestuur.

In Gent zit de samenwerking en uitwisseling, de frictie soms en het samen zoeken naar oplossing in 
ons DNA. Samen Stad maken, je hoort het me al jaren zeggen. En dat doen we ook, door zoveel 
mogelijk stemmen te horen bij de aanleg van parkjes, bij plannen voor de wijk, enzovoort.

De afschaffing van de opkomstplicht is nu nieuw, maar laat ons die gelegenheid maar met beide 
handen grijpen. Een gelegenheid om opnieuw aan de Gentenaars uit te leggen dat zij mee de 
richting van de Stad bepalen. En stemmen mag dan niet de enige manier zijn om dit te doen, het is 
toch een van de meest fundamentele om onze stem te laten horen.

Ik zie daarom de noodzaak en de meerwaarde om actief Gentenaars te informeren over hun rol, over 
het belang om op te dagen aan de stembus. Daarbij moeten we kijken hoe we Gentenaars 
informeren in klare taal, welke doelgroepen extra inspanningen vergen om te bereiken etc. Want 
jongeren die voor het eerst mogen stemmen, ouderen die minder mobiel zijn: er zijn diverse 
groepen die we best met extra aandacht op de hoogte brengen van het belang om te gaan stemmen.

De concrete stappen worden nu verder uitgewerkt. Vanuit Vlaanderen verwachten we inspanningen 
en een aanbod hierin. Onder andere over de vragen hoe de verkiezingen verlopen, instructies bij 
stembiljetten, stemmen bij volmacht, … Ook wat de inspanningen van andere lokale besturen zijn, 
kan ons inspireren. Tegelijk zal het een gecoördineerde aanpak vragen binnen de Stad. Daartoe zal ik 
verder afstemmen met de collega’s in het college, zoals schepen Heyndrickx van Burgerzaken en 
verantwoordelijk is voor de organisatie van de verkiezingen, maar ook andere schepenen die mee 
kunnen kijken hoe we bepaalde doelgroepen benaderen. Ook partners als IN-Gent hebben ervaring 
in het betrekken van specifieke doelgroepen, bv de nieuwkomers in onze Stad en mogelijk moeten 
we hiervoor ook een beroep doen op de netwerken van middenveldpartners.

Eens de aanpak op punt staat, kom ik graag met een voorstel terug naar de commissie. Want ik ben 
ervan overtuigd dat het in het belang van de hele Stad is, dat zoveel mogelijk Gentenaars volgend 
jaar ook hun stem laten horen over de koers die de stad zien varen.
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2023_MV_00096 - MONDELINGE VRAAG - INFOCOACHES OVERPOORT

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB) - vergadering van maandag 13 
februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Aan het einde van dit academiejaar eindigt de werking van de ‘infocoaches’ die werd opgestart in de 
coronaperiode.

Dat de werking zou worden stopgezet na corona, was altijd al de bedoeling.

Het zou echter bijzonder jammer zijn als met de stopzetting ook alle opgedane ervaring verloren 
gaat. De coaches hebben al die tijd immers de vinger aan de pols van de Overpoort gehouden en 
een schat aan kennis en ervaring opgedaan over het reilen en zeilen in die buurt en de 
problematieken die er bestaan, o.m. op het vlak van veiligheid en grensoverschrijdend gedrag.

Vandaar wil ik de burgemeester graag de volgende vragen stellen:

Vraag

1. Hoe evalueert u de werking van de infocoaches?
2. Over welke problematieken werden in de loop van de werking door de coaches signalen en 

meldingen overgemaakt aan het stadsbestuur en/of de politie? Welk gevolg werd daaraan 
gegeven?

3. Welke aspecten van de infocoachwerking ziet u graag bestendigd in de reguliere werking rond 
de Overpoort? Welke mogelijkheden ziet u om die – in samenwerking met de horeca-
ondernemers – op een alternatieve manier verder te zetten?

ANTWOORD

Eerst en vooral eerst iets duidelijk maken, gezien hier in 2 vragen ook specifiek naar verwezen wordt 
en sommige media hier ook gewag van maakten: we hebben als Stad nooit nooit een vast meldpunt 
Seksueel Geweld en Grensoverschrijdend Gedrag gehad in de Overpoort.

U verwart dat wellicht met het meldpunt dat we op de Gentse Feesten hebben gehad. Dus voor alle 
duidelijkheid dit even meegeven. 

Dat was er wel voor het eerst op de Gentse Feesten. Het zal trouwens op de volgende GF terug 
aanwezig zijn maar dus niet in de Overpoort. Facts en Figures doen er wel toe.

Wat we wél hebben in de Overpoort is onze werking met infocoaches. Die hebben we in het leven 
geroepen om de knaldrang bij de opstart van het academiejaar 2021-2022 in goede banen te leiden. 
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U weet, corona had het uitgaansleven lange tijd volledig platgelegd. In de zomer van 2021 werden 
een aantal  ,herinner u ,maatregelen versoepeld, maar er golden wel degelijk nog heel wat Corona-
regels zoals het dragen van een mondmasker en het vertonen van een Corona-pas om in de horeca 
binnen te mogen. 

Stel u voor collega’s dat we dat hebben meegemaakt. Eigenlijk als je daar achteraf op terugblikt, 
hopelijk nooit meer.

De regels waren afhankelijk van de stand van de barometer , herinner u, code oranje, code rood. Als 
Stad hebben we dat heel nauwgezet opgevolgd en enkele bijkomende flankerende maatregelen 
genomen. De infocoaches zijn eerst ingezet bij de opening van de winkels. De Infocoaches die 
voorheen eerst actief waren in onze  winkelstraten , kregen een nieuwe tijdelijke taak; namelijk het 
sensibiliseren van de studenten op Corona-regels en een aanspreekpunt zijn in de drukste 
uitgangsstraat voor studenten van onze stad.

We zagen daarin verschillende voordelen: infocoaches zijn jongeren die eigenlijk in leeftijd niet 
zoveel verschillen van de studenten, hun manier van communiceren en hun verbindende attitude 
werkt de-escalerend. Ze zijn goed zichtbaar dankzij hun blauwe hesjes en heten de feestvierders als 
het ware welkom in de straat. 

Nu aanvankelijk lag de focus op het naleven van de corona-regels maar natuurlijk samen met de 
afbouw van die regels kreeg hun rol ook een andere invulling: ze wijzen bijvoorbeeld ook op het 
glasverbod, spelen een de-escalerende rol wanneer de gemoederen verhit geraken, beantwoorden 
vragen van bezoekers en zijn een eerste aanspreekpunt voor alle betrokken actoren.

De infocoaches worden ervaren als een mooie aanvulling op de reeds sterke en bestaande inzet van 
onze politie. Hun aanwezigheid zorgt ervoor dat wrijvingen of discussies minder snel uitmonden in 
vechtpartijen. En indien een conflict toch escaleert wordt de politie er natuurlijk bij gehaald. Ook in 
het kader van diefstal, drugsfeiten, seksueel grensoverschrijdende gedrag, zware intoxicatie en EHBO 
worden de infocoaches aangesproken. 

Ze zijn bijkomende ogen en oren op straat en kunnen signalen snel opvangen door hun aanwezigheid 
tussen de feestvierders.

Nu opereren onze infocoaches in een grijze zone. Ik heb dat ook al gezegd in deze commissie en in de 
pers. Wettelijk gezien mogen zij enkel informeren en niet tussenkomen. Vanuit Gent zijn we 
vragende partij voor een duidelijk wettelijk kader om een bredere inzet van infocoaches op de 
openbare weg mogelijk te maken. We hebben daarom herinner u minister van Binnenlandse Zaken 
Annelies Verlinden in februari 2022 uitgenodigd naar de Overpoort om kennis te maken met de 
werking van de infocoaches. Ik ben met haar naar de Overpoort geweest en heb bepleit om de 
wetgeving te herbekijken. Dit is tot op heden niet gebeurd. Ik heb daartoe een rappel aan minister 
Verlinden  gestuurd.

De werking van de infocoaches wordt inderdaad positief geëvalueerd door zowel uitbaters, 
bezoekers als politiediensten. Dit wordt ook bevestigd door de evaluatie in opdracht van de Dienst 
Preventie voor Veiligheid. We hebben dan ook besloten om de werking van de infocoaches eenmalig 
met 1 jaar te verlengen in het academiejaar 2022-2023. 

Daarna is er momenteel nog geen verlenging voorzien. Daar zijn een aantal redenen voor: we mogen 
niet vergeten dat de infocoaches zijn ontstaan als corona-maatregel, en gaandeweg zijn geëvolueerd 
naar de huidige werking. Deze wordt als positief ervaren, maar, we vinden dat dit niet enkel de Stad 
hiervoor moet instaan. 

Een veilig uitgaansleven in de Overpoort is minstens een gedeelde verantwoordelijkheid. Deze 
ochtend tekenden we een engagementsverklaring met de verschillende horeca-uitbaters van de 
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omgeving Overpoortstraat waarin wederzijdse engagementen zijn opgenomen om samen te komen 
tot een aangename en sfeervolle uitgaansbuurt. 

We gaan daarom in overleg met uitbaters en de onderwijsinstellingen om te bekijken of en hoe we 
een cofinanciering voor de infocoaches kunnen uitwerken. We gaan daar ook de Gentse studenten 
zelf bij betrekken via het overlegplatform StuGent. Tot eind dit academiejaar blijft de werking van de 
infocoaches alleszins behouden. Ook sowieso blijft de politie sterk aanwezig in de Overpoortstraat 
en hebben we er onze camera’s hangen. Ook dat heeft natuurlijk een preventief effect.

Nu collega’s, als we kunnen komen tot een gezamenlijk verhaal, waarin iedereen een billijke bijdrage 
doet, dan zijn we zeker bereid dit als Stad opnieuw te bekijken en de werking van de infocoaches 
verder te verlengen. U mag niet vergeten dat de Stad Gent 140.000 euro per jaar alleen betaalt, nog 
los van het voorzien van een stek waaruit de infocoaches opereren. Dat is momenteel een houten 
chalet, u ziet hem voor u. Dit is goed als tijdelijke oplossing maar niet om permanent in de 
Overpoort te plaatsen. We gaan nu die piste van cofinanciering verder onderzoeken. We hebben 
daar nog even de tijd voor gezien de huidige overeenkomst tot eind dit academiejaar loopt. Ik hoop 
alvast dat iedereen die enthousiast is over de werking van de infocoaches, ook bereid is het mee 
financieel te ondersteunen.

Dat is eigenlijk het voorstel dat ik doe om met een aantal, met de stad, met de horecauitbaters, met 
de onderwijsinstellingen tot een gezamenlijk verhaal te komen.

Wat de aanpak van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag in de Overpoort betreft, verwijs 
ik graag naar onze taskforce   Seksueel Geweld en Grensoverschrijdend Gedrag waarvan in de 
werkgroep Nightlife ook uitbaters van de Overpoort zijn vertegenwoordigd. Met hun input 
ontwikkelen wij acties op maat van de straat. Zo hebben collega’s 42 personeelsleden van bars uit de 
Overpoort vorig jaar een opleiding gevolgd over hoe om te gaan met dergelijke problematiek. We 
hebben ook duidelijke ‘nee is nee’ boodschappen die zichtbaar zijn in de Overpoort, ook via totems 
aan de ingangen van de straat. Vanuit de werkgroep worden ook dit jaar nog initiatieven ontwikkeld 
om seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven tegen te gaan. 
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2023_MV_00098 - MONDELINGE VRAAG - DE TOEPASSING VASTGOEDINFORMATIE.STAD.GENT

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW) - vergadering van donderdag 
9 februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Stad Gent biedt via de toepassing "vastgoedinformatie.stad.gent" een handige tool om de 
beschikbare informatie per perceel of adres te ontsluiten. De gebruiker kan met een eenvoudige 
druk op de knop alle gekende informatie over de ligging, de voorschriften, vergunningen, de 
inrichtingen, de bodem, het erfgoed en de archeologie, … raadplegen.

De tool kwam voorheen al aan bod in de commissie SSW, onder andere in februari 2021 
(2021_MV_00075). De schepen gaf meer informatie over de GIS-applicatie die in de beleidsnota 
Stedenbouw was opgenomen. Toen had die nog de werknaam "vastgoedinformatiebrief 2.0".

Het is een samenwerking tussen de diensten Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Milieu en Klimaat 
en District09.

Vraag

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

1. Vindt de beoogde doelgroep (notarissen, vastgoedmakelaars, architecten, anderen die zich 
informeren bij de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning) de weg naar deze handige 
tool? Hoeveel informatievragen werden er al gesteld?

2. Op welke manier wil de schepen deze tool nog breder bekend maken bij de Gentenaars die 
zich beter willen informeren bij de potentiële aankoop van een woning? 

3. Is de tool afgewerkt zoals hij op vandaag bestaat? Of zijn er plannen om nog meer informatie 
te ontsluiten via deze weg? Graag meer informatie.

4. Wat is het verschil met het stedenbouwkundig uittreksel, zoals bij de stad kan aangevraagd 
worden bij de afdeling Notarisvragen? Is het de bedoeling om deze betaalde dienstverlening 
(116 euro) op termijn te vervangen door een automatische module, zoals de tool 
vastgoedinformatie? Wat zijn daarvan de gevolgen op personeels- en budgettair vlak 
(investering tool, personeelsinzet, verminderde inkomsten, …)? 

ANTWOORD

Bedankt voor deze vraag, want u geeft mij de mogelijkheid om deze belangrijke 
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informaticatoepassing voor de stedenbouwkundige dienstverlening wat in de kijker te zetten. 

De bezoekers op deze webtool worden sinds mei 2022 systematisch bijgehouden. Tussen 1 mei 2022 
en 31 januari 2023 kende de website in 9 maanden 663.565 page hits. Dit komt neer op gemiddeld 
73.729 page hits, per maand, door 1.403 unieke bezoekers. Dat zijn toch serieuze cijfers. Ik denk nt in 
één jaar aan een miljoen gaan geraken, maar toch dicht in de buurt. Waarbij 72% van de bezoekers 
komt van buiten de stadsorganisatie. Meer details over de websitebezoekers zijn niet beschikbaar. 
Het is dus niet mogelijk om na te gaan wie een professionial of wie een nieuwsgierige passant is, 
maar het aantal bezoekers is wel zo hoog dat je gerust over een succes mag spreken. Wij hadden dat 
echt niet verwacht.

De weblink van vastgoedinformatie promoten we als stad via mail/telefoon/balie bijna dagelijks. 
Vooral de professionals worden zo naar deze site begeleid. Hierdoor kunnen zij snel en buiten de 
openingsuren van de balie alle stedenbouwkundige informatie van een perceel zelf opzoeken. 

Nu collega’s, we willen een optimale dienstverlening bieden aan iedereen uit de vastgoedwereld. Of 
het nu gaat om een burger op zoek naar een woning, een architect of een sociale 
huisvestingsmaatschappij. We willen ze toegang geven tot belangrijke en relevante informatie. Met 
vastgoedinfromatie kunnen ze allemaal vanuit hun zetel of vanuit hun bureau deze informatie 
raadplegen. Ik denk dat we zo die mensen echt helpen. En dat is waarvoor we dit doen. We willen 
nog beter doen.

Om beter zicht te krijgen op de doelgroep die wordt bereikt, plan ik ook een bevraging op deze 
website. De bedoeling is om onder meer gemiste doelgroepen beter te informeren over het bestaan 
van deze webtool.  Voor deze ‘pop-up enquête’ op de toepassing is wel nog een installatie van 
District 09 nodig. 

Daarnaast bekijken we de mogelijkheden voor extra communicatie:

• een uitgebreider artikel in het Stadsmagazine
• herhaling communicatie naar de professionele doelgroep via de nieuwsbrief van de 

Stadsbouwmeester
• nieuwe banner in e-mail-handtekening van de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en 

tijdelijk ook op mijn kabinet.

In het verleden zijn al verschillende communicatiemiddelen ingezet:

• voorstelling aan Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV)
• kort artikel in het Stadsmagazine
• bekendmaking aan professionele doelgroep via nieuwsbrief Stadsbouwmeester
• verwijzing in mails en andere contacten met de doelgroep

Op je vraag naar afwerking van de tool, kan ik je meegeven dat het project opgeleverd is. Het 
systeem bevat alle informatie zoals bij aanvang opgelijst en er zijn momenteel geen concrete 
plannen om extra informatie te ontsluiten. Het is niet per definitie uitgesloten is maar de voorzien 
zaken zijn gerealiseerd. De ambitie blijft immers om publieke kwalitatieve basisinformatie over 
stedenbouw gebundeld beschikbaar te maken voor het ruime publiek. Als in de toekomst extra 
informatie voorhanden is, die hieraan een bijdrage levert, kan de tool hiermee vanzelfsprekend 
uitgebreid worden. 

Natuurlijk is er wel een verschil met het stedenbouwkundig uittreksel, waar u naar verwijst, zoals bij 
de stad bij de afdeling Notarisvragen kan worden aangevraagd worden. De webtool 

Vastgoedinformatie.stad.gent bevat enkel de publiek toegankelijke informatie, zoals RUP’s en BPA’s, 
vergunningen uit het vergunningenregister, erfgoedobjecten uit de inventaris onroerend erfgoed,…. 
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De “notarisbrief” bevat daarnaast ook privacygevoelige informatie zoals – en u zal begrijpen waarom 
we dit niet opnemen - bouwovertredingen, leegstand, gemeentelijke heffingen,… en informatie die 
momenteel (nog) niet publiek toegankelijk is zoals erfdienstbaarheden.

De website kan momenteel de formele “notarisbrief” niet vervangen. Bovendien moeten vanaf 1 
januari 2024 alle notarisbrieven via het nieuwe Vlaamse Vastgoedinformatie Platform aangevraagd 
en afgehandeld worden. 

Het geleverde werk kan wel maximaal worden herbruikt en  naar het Vlaams platform doorstromen.

Dit betekent inderdaad een efficiëntiewinst, geraamd qua personeelsinzet (geraamd op 1,7 VTE). De 
prijs die de stad vraagt voor een notarisbrief zal behouden blijven. Het komt dus netto neer op een 
besparing (geraamd op € 97.000 na aftrek van extra kosten voor software). Dit maakte deel uit van 
de 1ste besparingsronde in 2022.

Tot daar collega De Roo, ik denk dat deze tool bewezen heeft dat hij mensen kan helpen. Alleen al 
maar door het hoge aantal bezoekers via 660.000 page hits.

p   93  van  201



2023_MV_00099 - MONDELINGE VRAAG - DE TRANSPARANTIE VAN HET OPENBAAR ONDERZOEK 
VAN OMGEVINGSVERGUNNINGEN

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW) - vergadering van donderdag 
9 februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Naar aanleiding van de coronacrisis werd de werkwijze van de organisatie van openbare 
onderzoeken tijdelijk aangepast.

In de commissie SSW van februari 2021 zei de schepen daarover: "Omdat we het fysieke contact met 
een burger tot een minimum wilden beperken, wordt momenteel - na juridisch advies -sinds 
maart/april 2020 ingezet op het digitaal ontsluiten van het volledige dossier. Het gaat over de 
digitale openstelling van de ingediende plannen en dossierstukken tijdens het openbaar onderzoek. 
Wel wijzen we de burger bij consultatie van de website uitdrukkelijk op de geldende privacy-
wetgeving. Voor deze aanpak kregen we bijzonder veel positieve reacties op de geboden 
mogelijkheden. De burger hoeft zich niet meer te verplaatsen om documenten in te kijken tijdens 
een openbaar onderzoek. Zolang de gezondheidscrisis aanhoudt, zal deze werkwijze daarom ook 
worden aanhouden."

Voorheen was het niet mogelijk om alle informatie van een openbaar onderzoek van een 
omgevingsvergunning digitaal te raadplegen. Er waren namelijk juridische obstakels en potentiële 
inbreuken tegen de geldende wetgeving op het vlak van GDPR en auteursrecht.

Vraag

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

1. Kan de tijdelijke aanpak die onder corona werd ontwikkeld worden verdergezet in de 
toekomst?

i. Zo ja, op welke manier werd tegemoet gekomen aan de obstakels uit het verleden?
ii. Zo nee, welke stappen plant de schepen om de transparantie bij het openbaar 

onderzoek van omgevingsvergunningen te verhogen?
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ANTWOORD

Bedankt collega De Roo, dit is de tweede vraag op rij waarbij we een aantal belangrijke stappen 
binnen de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke planning in de verf kunnen zetten. Met de coronacrisis 
werd inderdaad beslist om de dienstverlening aan te passen en de burger de mogelijk te geven om 
van thuis uit (via hun eigen pc) de dossierstukken van de omgevingsvergunningsaanvragen in te 
kijken. Dit werd toen voor alle dossiers met een openbaar onderzoek mogelijk gemaakt. Ook werden 
alle beslissingen met de goedgekeurde plannen via de consultatieomgeving raadpleegbaar 
(https://gent.consultatieomgeving.net/burger ). 

Ik nam toen deze beslissing na goedkeuring door de juridische dienst en de GDPR-verantwoordelijke.

Voor de dossiers met een vereenvoudigde procedure (waarbij enkel aangrenzende eigenaars in 
kennis gesteld moeten worden) werd ook een tool ontwikkeld. Hierbij hebben de aangrenzende 
eigenaars tijdelijk digitaal toegang tot het specifieke dossier. Bovendien kunnen we als stad loggen 
wat de digitale bezoeker heeft bekeken (welke plannen/dossierstukken, op welk tijdstip), zodat dit 
GDPR-gewijs in orde is. 

Na de coronacrisis werd er besloten om deze open werkwijze aan te houden. Te meer omdat de 
reacties zo positief waren. Inzetten op een sterke klantvriendelijkheid, bereikbaarheid en openheid 
van de stedelijke stedenbouwkundige werking is hier een absolute prioriteit.

Het lijkt me anno 2023 ook vrij absurd om bij een digitaal dossier de burger te vragen om zich te 
verplaatsen naar een balie, waar men enkel - via een stedelijk pc dan - digitaal de plannen kan 
raadplegen. Dat zou een beetje gek zijn. 

Voor de burger die wel graag fysiek aan de balie wat extra uitleg en begeleiding wenst. Dat kan ook 
nog altijd. Het stadskantoor behoudt deze mogelijkheid. In 2022 ging dit om 368 bezoekers. Ik denk 
dat de digitale toepassing dit makkelijker maakt.

Transparantie, rechtlijnigheid en klantvriendelijkheid waren voor mij de belangrijkste uitgangspunten 
in het stedenbouwkundig beleid. Door online inzage te geven in de omgevingsvergunningsaanvragen 
doen we dat in de praktijk. Stedenbouw in Gent zet zo nieuwe belangrijke stappen naar de burger 
toe en ook daar ben ik best trots op.
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2023_MV_00100 - MONDELINGE VRAAG - OPSPLITSING DIENST STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE 
PLANNING

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Peeters Christophe (Open Vld)

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW) - vergadering van donderdag 
9 februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Als antwoord op SV 00011 bevestigde u dat de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en meer 
specifiek het team Begeleiden en Beoordelen - de omgevingsambtenaren dus – na een moeilijke 
periode ondertussen weer op volle kracht draait, met een volledig invulling van het personeelskader 
sinds begin dit jaar.

Er werden intern een reeks optimalisaties uitgevoerd en er staan ook nog enkele belangrijke 
aanpassing in de steigers. Dat neemt niet weg dat de druk op de stedelijke omgevingsambtenaren 
groot blijft door de toenemende complexiteit van de materie en dan gaat het vooral om de grotere 
projecten.

Een manier om hier ook op langere termijn een antwoord op te bieden zou kunnen zijn om een 
opsplitsing te maken in de werking afhankelijk van of het dossier ingediend werd door een 
particulier of een ondernemer. Op de website en ook bij de loketfuncties in het nieuwe stadskantoor 
wordt al min of meer op basis van dit onderscheid een opsplitsing gemaakt in de 
informatieverstrekking.

Dit zou meer specialisatie in hoofde van de omgevingsambtenaren toelaten. Tegelijkertijd zou het de 
afhandeling van beide soorten dossiers elk in hun eigen flow kunnen versnellen. Bij dossiers van 
particulieren gaat het om een veel grotere aantallen, maar wel meestal eenvoudige dossiers. 
Dossiers van ondernemers en vooral van projectontwikkelaars zijn dan weer veel complexer. De 
behandelende omgevingsambtenaar zou in die manier van werken voor grotere dossiers meer 
ruimte krijgen om zich dieper in te werken en een actievere rol te spelen in de coördinatie van het 
hele traject.

Vraag

Kan overwogen worden om de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning op te splitsen in twee 
aparte onderdelen voor enerzijds dossiers van particulieren en anderzijds voor dossiers van 
ondernemers?
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ANTWOORD

Collega’s, dit is nu de derde vraag die gaat over de werking van de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke 
Planning. Ik ben daar heel blij om en die dienst verdient het om hun werking te belichten. Het is een 
dienst waar zeer veel druk op zit, vorig jaar 3900 dossiers vergund. Daarnaast zijn er ook de 
geweigerde en lopende dossiers, dus 4400 dossiers is niet overdreven.

Alle soorten dossiers worden daar ingediend, van zeer kleine tot heel grote dossiers. En elkeen, de 
particuliere bouwheer tot de grote projectontwikkelaar, vindt zijn dossier het allerbelangrijkste van 
de wereld. In het begin van de legislatuur was het niet makkelijk, maar er zijn grote inspanningen en 
stappen gezet en waarvoor mijn grote waardering naar de dienst.

De Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning is niet opgesplitst in een dienstverlening voor 
particulieren en voor professionelen. Het is aan de dienst om de werking zo te organiseren om een 
goede dienstverlening te verzekeren. Als schepen ga ik mij daar niet mee moeien, hoe men dit 
precies moet doen. Ik vraag dat dossiers tijdig worden behandeld, dat het vooroverleg snel volgt na 
een aanvraag. Wij hebben regelmatig overleg met de directeur en dan bekijken we vooral hoe 
doelstellingen behaald kunnen worden. Het voorbije jaar is heel wat geïnvesteerd in de uitbreiding 
van het aantal omgevingsambtenaren om deze dienstverlening te optimaliseren.

Je kan idd kiezen voor een verregaande specialisatie. Dit is volgens mij een oude manier van werken 
waardoor de organisatie zeer kwetsbaar wordt. Het is veel beter om in te zetten dat deze experts 
breed en flexibel ingezet kunnen worden. Daarvoor is het belangrijk dat elke omgevingsambtenaar 
een brede kennis heeft om dossiers vanuit de ruimtelijke kaders te kunnen beoordelen en te 
adviseren. Daarnaast zijn er een aantal dienstafspraken en ook een interne digitale toepassing om de 
ambitie en doelstellingen zoals afgesproken in het charter ‘bouwen aan dialoog’ waar te maken. Heel 
belangrijk, het charter is een charter dat is opgemaakt waarbij de dienst zich verbindt en 
wederzijdse afspraken zijn gemaakt.

Voor 2022 zijn er 13.759 vragen/cases via mail binnengekomen. Uit een filtering uit de toepassing 
kunnen we afleiden dat 1.910 vragen of 14% afkomstig zijn of gesteld werden door een 
professional. 

Infovragen worden opgevangen door het team ‘Informeren en Administratie’. Van zodra het een 
beoordelingsvraag betreft komt de omgevingsambtenaar in beeld. Om de snelheid van het 
beantwoorden van eenvoudige beoordelingsvragen op te drijven, zijn tijdens de openingsuren 
steeds 2 omgevingsambtenaren ‘stand by’ in functie van de loketwerking of telefonie. 

Elke verdere opdeling met tussenschotten zorgt voor een bijkomende noodzaak aan back-ups, 
afstemming en coördinatie. Dit zorgt voor verdere belasting van de dienst en komt de doelmatigheid 
niet ten goede. Dus hoe meer je specialiseert hoe kleiner de cellen, subdiensten worden. Als mensen 
dan uitvallen begint de dienstverlening voor die specifieke doelgroep te wankelen. Dat zou geen 
goede zaak zijn, vandaar dat ik pleit voor die brede inzetbaarheid. 

Wat betreft het overleg, er wordt soms gezegd dat men daar lang moet op wachten. Ik kan 
verzekeren, bij het bekijken van de cijfers, dat dit niet klopt. De beschikbaarheid van de dienst is nu 
zeer goed. Met ons aantal omgevingsvergunningsaanvragen hebben we er evenveel als Antwerpen, 
hoewel we maar de helft zo groot zijn. Dit legt een enorme druk op onze dienst. De organisatie staat 
op punt nu en de dienst heeft daarbij zeer veel oog voor de dienstverlening naar de burger toe. 
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2023_MV_00101 - MONDELINGE VRAAG - MONDELINGE VRAAG BIJ HOOGDRINGENDHEID: 
GEVOLGEN WERKEN AAN HET KRUISPUNT VAN DE DEINSESTEENWEG (N466) MET DE ANTOON 
CATRIESTRAAT N461) - DRONGEN

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Persyn Caroline (Vlaams Belang)

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO) - vergadering van dinsdag 7 februari 
2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Op 13 februari 2023 starten de werken aan het kruispunt van de Deinsesteenweg (N466) met de 
Antoon Catriestraat N461). 

De buurtbewoners maken zich grote zorgen over het feit dat  in fase 2 van de werken het 
gemotoriseerd verkeer de Abdijmolenstraat in beide richtingen zou moeten gebruiken. Deze straat is 
in normale omstandigheden al niet geschikt om het verkeer in beide richtingen toe te laten. De 
breedte laat immers niet toe dat twee voertuigen elkaar kruisen, en al zeker niet aan de aansluiting 
met de Vierhekkensstraat. 

Een mogelijke oplossing hiervoor zou zijn dat  de Oude Abdijstraat in beide richtingen opengesteld 
zou worden. Ook vandaag rijdt het openbaar vervoer (dat door de werken tijdelijk geen gebruik zal 
maken van de Oude Abdijstraat) al in beide richtingen. Dit zou de smalle Abdijmolenstraat ten 
zeerste ontlasten.

Motivering hoogdringendheid: 

• De betreffende werken in Drongen starten al op 13 februari. De details voor de fase 2 van de 
betreffende werken raakten pas bekend na de deadline voor het indienen van de mondelinge 
vragen voor de Commissie MEO.

Vraag

Is de schepen zich bewust van het gegeven dat deze smalle straat (Oude Abdijstraat) zoveel verkeer 
niet aankan?

Is het een optie om tijdens deze werken de Oude Abdijstraat open te stellen in beide richtingen?

Wil de schepen hierover in dialoog gaan met Agentschap Wegen en Verkeer?
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ANTWOORD

De omleiding waar u naar verwijst is niet de omleiding die onze diensten hen geadviseerd hebben in 
het vooroverleg, en werd ook nog niet vergund. Er moet dus een misverstand in de communicatie 
geweest zijn bij AWV of hun aannemer, want het is geen vergunde omleiding. 

Het verkeer richting Antoon Catriestraat kan via de Oude-Abdijstraat rijden, en het verkeer richting 
Vierhekkensstraat/Mariakerksesteenweg kan dit via de Abdijmolenstraat. Om tegenliggend 
sluipverkeer via de Abdijmolenstraat onmogelijk te maken, is het voorstel dat wij deden aan AWV 
om de Abdijmolenstraat tijdelijk enkelrichting te maken in de gewenste rijrichting. 

De opdrachtgever en de aannemer werden gevraagd de signalisatieplannen aan te passen aan deze 
eerder gemaakte afspraken, zodat wij dit vanuit de stad ook in die zin kunnen vergunnen.
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2023_MV_00102 - MONDELINGE VRAAG - DRUGSCRIMINALITEIT HAVEN

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Bossuyt Anneleen (N-VA)

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB) - vergadering van maandag 13 
februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

/

Vraag

In de krant stond eind januari een artikel waarin hoofdcommissaris Patrick Willocx van de federale 
gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen waarschuwde dat de Gentse haven in het vizier ligt van 
drugscriminelen. In hetzelfde artikel bevestigde ook het kabinet van de minister van Justitie een 
toename van drugsinvoer in Gent. Deze problematiek kwam al een aantal keer in deze commissie 
aan bod.  

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld:

• Deelt de Gentse lokale politie de bezorgdheid uitgedrukt in het artikel over het 
waterbedeffect en het feit dat Gent in het vizier zou liggen van drugscriminelen?

• Het kabinet van de minister zegt dat er een toename is van drugsinvoer. Heeft de politie deze 
cijfers? Hoe groot is deze toename?

• Een groot veiligheidsrisico volgens het artikel is het onbeveiligde terrein. In Antwerpen kan 
men niet zomaar op de kade. In maart 2022 zei u naar aanleiding van een eerdere vraag 
hierover dat er nood was aan een uitbreiding van het ANPR-netwerk in het havengebied. U 
sprak over een gefaseerde invoer waarvan de eerste fase uitgerold zou worden in 2022. Kan u 
een stand van zaken geven over deze uitbreiding van het ANPR-netwerk?

• Eind 2022 werd het meldpunt HavIK opgericht. Het is nog vroeg maar zijn er eventueel al 
eerste ervaringen over het meldpunt te delen?

ANTWOORD

De federale politie meldt mij dat het geen nieuw gegeven is dat ook North Sea Port Gent gebruikt 
wordt door de drugscriminelen om drugs te importeren in Europa. Een criminele organisatie zoekt 
de gemakkelijkste of goedkoopste weg om hun activiteiten te ontwikkelen met de grootste kans op 
succes. Wanneer op de ene plaats hun werkwijze bemoeilijkt wordt , is de kans reëel dat ze 
alternatieven gaan zoeken waaronder uitwijken naar een andere invoerhaven.  

Zowel de drugsvangsten uit het verleden, alsook informatie uit het milieu en uit onderzoeken, tonen 
aan dat North Sea Port Gent niet ongevoelig is voor drugsimport. Tevens verhoogt het 
containerverkeer in onze haven en laat dit nu net de geprefereerde transportvorm is om drugs te 
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importeren. 

Het is moeilijk om de toename in drugsinvoer voor Oost-Vlaanderen te becijferen. De politie kan zich 
enkel baseren op inbeslagnames. De laatste jaren zien ze grotere vangsten in de haven van Gent. Zo 
werd in 2022 619 kg drugs aangetroffen in de Gentse haven. 

Dit is nog maar een fractie van wat in Antwerpen onderschept wordt, in 2022 werd 110 ton cocaïne, 
3 ton hasj en 1 ton heroïne in beslag genomen, maar deze geven uiteraard geen volledig beeld van 
het fenomeen. Zoals in andere havens ligt de werkelijke hoeveelheid ongetwijfeld hoger omdat niet 
elk schip of transport kan gecontroleerd worden.  

Toch moeten we het signaal van de federale gerechtelijke politie dat, met de informatie uit het 
milieu en uit dossiers, alsook de vangsten gedaan in de havens van oorsprong, de laatste jaren North 
Sea Port meer en meer in het interesseveld ligt van de criminele organisaties die drugs invoeren, 
ernstig nemen.   

De verhoogde druk op onze haven vraagt bijkomende maatregelen. Eind 2022 kwam de 
expertengroep voor het eerst samen om zich te buigen over de kosten van de diverse voorstellen en 
de draagkracht en engagementen van elk van de partners om hieraan tegemoet te komen, zowel 
met menselijk als met financieel kapitaal. 

De expertengroep is nu voorstellen aan het uitwerken en aan het bekijken wie welke investeringen 
op zich kan nemen. Het uitbreiden van het ANPR-cameranetwerk is sowieso vooropgesteld, zal 
gefaseerd ingevoerd worden gezien het hoge kostenplaatje van een dergelijke uitbreiding. 

Ten slotte meldt men mij dat betreffende het meldpunt Havik, dat pas op 17 november 2022 werd 
gelanceerd, de sensibiliseringscampagne volop aan de gang is. Het meldpunt wordt bekend gemaakt 
onder andere via een folder bij de weddefiche, affiches en het sensibiliseren van bedrijven. Het is 
dus nog te vroeg om al een evaluatie te kunnen maken. Tot nu toe werden een 5-tal meldingen 
geregistreerd.  

Wij, maar wij niet alleen, hebben er alle belang bij dat de haven van Gent niet de nieuwe trekpleister 
wordt voor drugsinvoer. North Sea Port is een uitgestrekt gebied dat op het grondgebied ligt van 
onder andere de politiezones Gent, Puyenbroek en Evergem. Daarenboven is het de federale politie 
dat bevoegd is voor het havengebied; de scheepvaartpolitie voor de basisfunctionaliteiten zoals 
interventie en onthaal, de federale gerechtelijke politie voor onderzoek naar internationale 
drughandel. Stad Gent is, samen met alle andere partners, vragende partij voor een gedegen en 
degelijke beveiliging van de haven.  

De lokale politie van Gent wijst er bovendien op dat indien de georganiseerde criminaliteit zich 
installeert in de Gentse haven de logistieke tak van die organisaties zich zullen vestigen in en rond 
Gent. Daarom ben ik in september vorig jaar de Gentse situatie onder de aandacht gaan brengen bij 
minister Verlinden en bij minister Van Quickenborne. De inspanningen die in de haven van 
Antwerpen worden gedaan zijn noodzakelijk maar mogen niet ten kosten zijn van de Gentse haven. 
We zullen blijven duwen op de hogere overheden om de broodnodige investeringen te doen in de 
North Sea Port.  
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2023_MV_00103 - MONDELINGE VRAAG - BOM WONDELGEMSTRAAT

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Bossuyt Anneleen (N-VA)

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB) - vergadering van maandag 13 
februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

-

Vraag

In de nacht van 5 op 6 februari ontplofte in de Wondelgemstraat een bom aan een kapperszaak voor 
dames. Op camerabeelden is te zien hoe de gemaskerde dader eerst probeerde een spandoek te 
onthullen aan de handelszaak in kwestie. De ontploffing richtte heel wat schade aan en zorgt 
begrijpelijkerwijs voor grote ongerustheid bij de bewoners.

De manier van werken doet denken aan vergelijkbare incidenten in Antwerpen. De context waarin 
de aanslag moet geplaatst worden is vooralsnog onduidelijk.

Vandaar mijn vragen:

1. Kan de burgemeester, met inachtneming van het lopende politionele en gerechtelijke 
onderzoek, duiding geven bij de bomaanslag? Is er een connectie met drugshandel? Is er 
sprake van afpersing?

2. Welke extra veiligheidsmaatregelen worden er genomen om de veiligheid in de wijk maximaal 
te garanderen? Welke boodschap kan de burgemeester geven aan de bewoners?
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ANTWOORD

Vooreerst wil ik benadrukken dat ik, net zoals iedereen, bezorgd ben om deze ernstige feiten. Ik 
begrijp dat dit bij de bevolking, in het bijzonder de bewoners van de wijk, voor grote ongerustheid 
zorgt.  

Nadat de feiten gebeurd zijn, is de politie ter plaatse gekomen en heeft vastgesteld dat er een 
projectiel ontploft was ter hoogte van een kapperszaak. Een raam op het gelijkvloers werd vernield. 
Er vielen geen gewonden. Het parket werd ingelicht en heeft de nodige onderzoeksdaden opgestart.

Ik kan alvast verzekeren dat het gerecht, de lokale politie en de federale politie maximaal inzetten 
om te komen tot de opheldering van deze explosie, van deze ontoelaatbare feiten.

Het gerecht onderzoekt ,collega’s, momenteel verschillende pistes naar een mogelijk motief, het 
onderzoek naar de dader of daders loopt volop. Als  bestuurlijke overheid word ik hiervan niet 
ingelicht. Alle onderzoeksdaden maken immers deel uit van het geheim van het lopend 
strafonderzoek.

De korpschef geeft mee dat er niet kan vooruit worden gelopen op de resultaten van het 
strafonderzoek en het dan ook beter is om - in dit stadium van het onderzoek - niet nu al te stellen 
dat dit te linken is aan cocaïnehandel conform de feiten in Antwerpen.

Ik vraag  uiteraard aan het gerecht om mij, van zodra mogelijk, die elementen mee te delen die ik 
nodig heb als bestuurlijke overheid. 

Tijdens het burgemeestersoverleg met de korpschef en de directie operaties heeft de korpschef mij 
medegedeeld dat de politie beschermingsmaatregelen heeft genomen en dat hieromtrent, u zult dit 
willen begrijpen, geen details kunnen worden gegeven.

Als burgemeester heb ik, los van dit feit, gevraagd om een extra scan en beeldvorming uit te voeren 
van alle mogelijke problemen in de wijk.

Ik benadruk dat ik, in overleg met de korpschef, de situatie nauw op de voet volg en ik heb het volste 
vertrouwen in de verschillende instanties die hier het nodige gevolg aan geven.
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2023_MV_00105 - MONDELINGE VRAAG - INBRAKEN ZWIJNAARDE

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Bossuyt Anneleen (N-VA)

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB) - vergadering van maandag 13 
februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Op 1 februari deed de politie een opmerkelijke oproep. Inwoners van de Heerweg-Zuid in Zwijnaarde 
werden gevraagd om camerabeelden van hun beveiligingssysteem of deurbel te delen van de nacht 
van 21 op 22 januari. Die nacht werd er immers ingebroken in 4 huizen in deze straat. 

Vraag

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld:

• Hoeveel inwoners gingen in op deze oproep en bezorgden camerabeelden aan de politie?
• Hebben deze beelden nuttige informatie opgeleverd?
• Zijn de daders ondertussen al gevat, al dan niet met hulp van de aangeleverde 

camerabeelden?

ANTWOORD

De politie geeft aan dat de oproep niet kaderde in een onderzoek naar inbraken in huizen, maar wel 
over diefstallen uit voertuigen. Dit ter verduidelijking.

Door de beheerder van de facebookgroep “Ge zijt van Zwijnaarde” werd hierover een bericht 
geplaatst, nadat er contact was geweest met onze politie. Op deze facebookpagina stonden immers 
verschillende berichten over inbraken in voertuigen of pogingen daartoe, zonder dat hier telkens 
aangiftes waren over gedaan. Het Team Opsporingen Reeksen, waar collega Mugica-Gonzalez op de 
vorige commissie een vraag over stelde, was hier op uitgekomen en heeft daarover contact 
opgenomen met de beheerder van de pagina. Tot voor het weekend werd dit bericht 75 keer geliket, 
9 keer gedeeld en kreeg het 14 comments onder het bericht. 

De beheerder van de facebookgroep zelf kreeg 3 reacties op haar post via een privé-bericht. Op basis 
van 1 van deze reacties werden camerabeelden bezorgd aan de politie. Deze beelden hebben nuttige 
informatie voor de politiediensten opgeleverd in het kader van het verdere onderzoek. 

Tot slot de politie deelt mee dat de daders nog niet gevat zijn en het onderzoek nog volop loopt. 
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2023_MV_00106 - MONDELINGE VRAAG - INFOCOACHES OVERPOORTSTRAAT

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Lysebettens Jeroen (Groen)

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB) - vergadering van maandag 13 
februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

In de media verschenen er berichten over het stopzetten van de inzet van infocoaches in de 
Overpoort eind dit jaar. Zowel de Gentse Studentenraad als de horeca-uitbaters in de Overpoort 
reageerden tegen deze beslissingen.  Die inzet van de infocoaches wordt door alle partijen, en ik 
veronderstel ook door de stad zelf, positief geëvalueerd. Tijdens corona speelden ze een belangrijke 
rol, als aanvulling op het werk van de politie, om corona-maatregelen te respecteren. Maar we 
zagen vlug dat deze sfeerbeheerders ook een grote meerwaarde zijn om veilig uitgaan voor 
studenten te garanderen.  Zo zijn ze uitgegroeid tot een herkenbaar aanspreekpunt voor mensen die 
hulp nodig hebben, bijvoorbeeld bij grensoverschrijdend gedrag. 

Vraag

Kan de burgemeester deze beslissing duiden.

De studentenverenigingen zelf zijn aan de slag gegaan om grensoverschrijdend gedrag aan te 
pakken. Zo werken ze aan omstaanderstrainingen en een charter rond normen en waarden voor 
studentenverenigingen. Welke acties worden er vanuit de stad, na stopzetting van de infocoaches, 
ondernomen op dat thema?

Komt er een overleg met de studenten hierover?

Welke rol kunnen volgens u de horeca-uitbaters hierin zelf opnemen of toebedeeld krijgen?

ANTWOORD

Eerst en vooral eerst iets duidelijk maken, gezien hier in 2 vragen ook specifiek naar verwezen wordt 
en sommige media hier ook gewag van maakten: we hebben als Stad nooit nooit een vast meldpunt 
Seksueel Geweld en Grensoverschrijdend Gedrag gehad in de Overpoort.

U verwart dat wellicht met het meldpunt dat we op de Gentse Feesten hebben gehad. Dus voor alle 
duidelijkheid dit even meegeven. 

Dat was er wel voor het eerst op de Gentse Feesten. Het zal trouwens op de volgende GF terug 
aanwezig zijn maar dus niet in de Overpoort. Facts en Figures doen er wel toe.

Wat we wél hebben in de Overpoort is onze werking met infocoaches. Die hebben we in het leven 
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geroepen om de knaldrang bij de opstart van het academiejaar 2021-2022 in goede banen te leiden. 

U weet, corona had het uitgaansleven lange tijd volledig platgelegd. In de zomer van 2021 werden 
een aantal  ,herinner u ,maatregelen versoepeld, maar er golden wel degelijk nog heel wat Corona-
regels zoals het dragen van een mondmasker en het vertonen van een Corona-pas om in de horeca 
binnen te mogen. 

Stel u voor collega’s dat we dat hebben meegemaakt. Eigenlijk als je daar achteraf op terugblikt, 
hopelijk nooit meer.

De regels waren afhankelijk van de stand van de barometer , herinner u, code oranje, code rood. Als 
Stad hebben we dat heel nauwgezet opgevolgd en enkele bijkomende flankerende maatregelen 
genomen. De infocoaches zijn eerst ingezet bij de opening van de winkels. De Infocoaches die 
voorheen eerst actief waren in onze  winkelstraten , kregen een nieuwe tijdelijke taak; namelijk het 
sensibiliseren van de studenten op Corona-regels en een aanspreekpunt zijn in de drukste 
uitgangsstraat voor studenten van onze stad.

We zagen daarin verschillende voordelen: infocoaches zijn jongeren die eigenlijk in leeftijd niet 
zoveel verschillen van de studenten, hun manier van communiceren en hun verbindende attitude 
werkt de-escalerend. Ze zijn goed zichtbaar dankzij hun blauwe hesjes en heten de feestvierders als 
het ware welkom in de straat. 

Nu aanvankelijk lag de focus op het naleven van de corona-regels maar natuurlijk samen met de 
afbouw van die regels kreeg hun rol ook een andere invulling: ze wijzen bijvoorbeeld ook op het 
glasverbod, spelen een de-escalerende rol wanneer de gemoederen verhit geraken, beantwoorden 
vragen van bezoekers en zijn een eerste aanspreekpunt voor alle betrokken actoren.

De infocoaches worden ervaren als een mooie aanvulling op de reeds sterke en bestaande inzet van 
onze politie. Hun aanwezigheid zorgt ervoor dat wrijvingen of discussies minder snel uitmonden in 
vechtpartijen. En indien een conflict toch escaleert wordt de politie er natuurlijk bij gehaald. Ook in 
het kader van diefstal, drugsfeiten, seksueel grensoverschrijdende gedrag, zware intoxicatie en EHBO 
worden de infocoaches aangesproken. 

Ze zijn bijkomende ogen en oren op straat en kunnen signalen snel opvangen door hun aanwezigheid 
tussen de feestvierders.

Nu opereren onze infocoaches in een grijze zone. Ik heb dat ook al gezegd in deze commissie en in de 
pers. Wettelijk gezien mogen zij enkel informeren en niet tussenkomen. Vanuit Gent zijn we 
vragende partij voor een duidelijk wettelijk kader om een bredere inzet van infocoaches op de 
openbare weg mogelijk te maken. We hebben daarom herinner u minister van Binnenlandse Zaken 
Annelies Verlinden in februari 2022 uitgenodigd naar de Overpoort om kennis te maken met de 
werking van de infocoaches. Ik ben met haar naar de Overpoort geweest en heb bepleit om de 
wetgeving te herbekijken. Dit is tot op heden niet gebeurd. Ik heb daartoe een rappel aan minister 
Verlinden  gestuurd.

De werking van de infocoaches wordt inderdaad positief geëvalueerd door zowel uitbaters, 
bezoekers als politiediensten. Dit wordt ook bevestigd door de evaluatie in opdracht van de Dienst 
Preventie voor Veiligheid. We hebben dan ook besloten om de werking van de infocoaches eenmalig 
met 1 jaar te verlengen in het academiejaar 2022-2023. 

Daarna is er momenteel nog geen verlenging voorzien. Daar zijn een aantal redenen voor: we mogen 
niet vergeten dat de infocoaches zijn ontstaan als corona-maatregel, en gaandeweg zijn geëvolueerd 
naar de huidige werking. Deze wordt als positief ervaren, maar, we vinden dat dit niet enkel de Stad 
hiervoor moet instaan. 
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Een veilig uitgaansleven in de Overpoort is minstens een gedeelde verantwoordelijkheid. Deze 
ochtend tekenden we een engagementsverklaring met de verschillende horeca-uitbaters van de 
omgeving Overpoortstraat waarin wederzijdse engagementen zijn opgenomen om samen te komen 
tot een aangename en sfeervolle uitgaansbuurt. 

We gaan daarom in overleg met uitbaters en de onderwijsinstellingen om te bekijken of en hoe we 
een cofinanciering voor de infocoaches kunnen uitwerken. We gaan daar ook de Gentse studenten 
zelf bij betrekken via het overlegplatform StuGent. Tot eind dit academiejaar blijft de werking van de 
infocoaches alleszins behouden. Ook sowieso blijft de politie sterk aanwezig in de Overpoortstraat 
en hebben we er onze camera’s hangen. Ook dat heeft natuurlijk een preventief effect.

Nu collega’s, als we kunnen komen tot een gezamenlijk verhaal, waarin iedereen een billijke bijdrage 
doet, dan zijn we zeker bereid dit als Stad opnieuw te bekijken en de werking van de infocoaches 
verder te verlengen. U mag niet vergeten dat de Stad Gent 140.000 euro per jaar alleen betaalt, nog 
los van het voorzien van een stek waaruit de infocoaches opereren. Dat is momenteel een houten 
chalet, u ziet hem voor u. Dit is goed als tijdelijke oplossing maar niet om permanent in de 
Overpoort te plaatsen. We gaan nu die piste van cofinanciering verder onderzoeken. We hebben 
daar nog even de tijd voor gezien de huidige overeenkomst tot eind dit academiejaar loopt. Ik hoop 
alvast dat iedereen die enthousiast is over de werking van de infocoaches, ook bereid is het mee 
financieel te ondersteunen.

Dat is eigenlijk het voorstel dat ik doe om met een aantal, met de stad, met de horecauitbaters, met 
de onderwijsinstellingen tot een gezamenlijk verhaal te komen.

Wat de aanpak van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag in de Overpoort betreft, verwijs 
ik graag naar onze taskforce   Seksueel Geweld en Grensoverschrijdend Gedrag waarvan in de 
werkgroep Nightlife ook uitbaters van de Overpoort zijn vertegenwoordigd. Met hun input 
ontwikkelen wij acties op maat van de straat. Zo hebben collega’s 42 personeelsleden van bars uit de 
Overpoort vorig jaar een opleiding gevolgd over hoe om te gaan met dergelijke problematiek. We 
hebben ook duidelijke ‘nee is nee’ boodschappen die zichtbaar zijn in de Overpoort, ook via totems 
aan de ingangen van de straat. Vanuit de werkgroep worden ook dit jaar nog initiatieven ontwikkeld 
om seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven tegen te gaan. 
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2023_MV_00107 - MONDELINGE VRAAG - CIJFERS KLACHTEN OVER IDENTITEITSCONTROLES 
POLITIE

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Bossuyt Anneleen (N-VA)

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB) - vergadering van maandag 13 
februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

-

Vraag

Vorige maand kwam het door de stad bestelde onderzoek naar de impact van het handelingskader 
professioneel profileren in de commissie aan bod. In dit kader vroeg ik naar cijfers over het aantal 
klachten over identiteitscontroles door de Gentse politie. Uit de bezorgde cijfers blijkt dat er op 
ruim 120.000 identiteitscontroles in 2022 amper 98 klachten te tellen zijn (0,08%), waarvan tot nog 
toe 4 beoordeeld werden als gegrond (0,003%) – geen rekening houdend met een beperkt aantal 
nog lopende dossiers. Dit is bijzonder weinig, met name ook gezien de ruime mogelijkheden (mail, 
telefonisch, brief, op bureau) en kanalen die burgers hebben om klacht in te dienen (meldpunt, 
klachtenformulier, korpschef, burgemeester, Comité P, enz.). 

Vandaar mijn vragen: 

1. Is de burgemeester het met me eens dat het aantal klachten bijzonder laag is en dat deze 
getuigen van het professionalisme van de Gentse politie? 

2. Wat is dan de motivatie voor het gegunde onderzoek? Welke urgentie ligt aan de basis? Hoe 
kan deze verantwoord worden ten aanzien van de Gentse belastingbetaler?
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ANTWOORD

Eerst en vooral wil ik dit absoluut gezegd hebben. Ik heb het volste vertrouwen in ons Gents 
politiekorps. Ik durf gerust te stellen dat ons Gents korps een voorbeeldkorps is en op veel vlakken 
vooruitstrevend is en zichzelf steeds opnieuw uitdaagt. Dat is een typische Gentse way of life.Een 
voorbeeldkorps blijf je alleen als je ook kritisch bent voor jezelf. Daarom werkt de politie aan dit 
onderzoek mee, want ondanks het laag aantal klachten, neemt dat niet weg dat er altijd zaken zijn 
die beter kunnen.  De politie organiseert zélf continu vormingen en opleidingen om hun werking 
verder te professionaliseren. Maar het aantal klachten over identiteitscontroles ligt niet aan de basis 
van dit onderzoek, zoals u aangeeft, raadslid Van Bossuyt. Schepen De Bruycker zal hier straks op 
ingaan.   

Een antwoord op de vraag over de klachten hebben we reeds schriftelijk bezorgd. In 2022 werden er 
25 klachten geregistreerd die rechtstreeks gestart zijn vanuit een identiteitscontrole (bv. tijdens een 
patrouille, actie,…). Hiervan zijn er 8 nog in onderzoek, 15 zijn geseponeerd wegens geen fout of 
onvoldoende bewijzen én bij 2 dossiers werd de betrokken collega terecht gewezen wat betreft het 
professioneel handelen. 

Het aantal klachten over identiteitscontroles in 2022 door de Gentse politie die werden beoordeeld 
als gegrond zijn laag. Dat is goed om vast te stellen maar natuurlijk sluitende conclusies kunt u hier 
niet uit trekken. Er kan immers ook een groot “dark number” zijn.  

Ik herhaal ook nog eens dat we het volste vertrouwen hebben in de politie. Bij onze Gentse Politie 
worden er veel inspanningen gedaan om het gemakkelijk te maken om een klacht in te dienen en dit 
past binnen een politie die nabij wil zijn, die verantwoording aflegt en leert en bijstuurt. 
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2023_MV_00108 - MONDELINGE VRAAG - DRUGSPREVENTIE EN HANDHAVING KOMPASS KLUB

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Ben Chikha Fourat (Groen)

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB) - vergadering van maandag 13 
februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Nadat er begin 2019 een medewerker van Kompass overleed ten gevolge van overmatig gebruik van 
drugs werden verschillende maatregelen op vlak van preventie en handhaving aangekondigd. 

De Kompass Klub ondertekende de engagementsverklaring Quality Nights, die voornamelijk 
preventief bedoeld is om bezoekers te wijzen op de risico's van gebruik van alcohol en drugs tijdens 
het uitgaan.

Na het overlijden werd de handhaving eveneens opgedreven, en niet zonder resultaat.

Vraag

Wordt er momenteel nog systematisch gecontroleerd op gebruik/dealen van drugs in de klub? Met 
welke frequentie? 

Welke evaluatie verbindt de politie aan deze handhaving?

In welke mate wordt er toegekeken op respect voor het ondertekend engagement?
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ANTWOORD

Wat uw vraag m.b.t. het ondertekend engagement betreft, engageerde de Kompass Klub zich 
inderdaad voor het instappen in het Quality Nights Charter. Zij voorzien m.a.w. een aantal services 
met het oog op veilig en gezond uitgaan, met bijzondere aandacht voor drugpreventie en 
risicobeperking. Die services worden gecontroleerd / geëvalueerd via CGG Adentro / Safe ‘n Sound 
met ook samenwerking van de VAD, het Vlaamse Expertisecentrum m.b.t. alcohol en drugs en 
tevens coördinator van Quality Nights. 

De laatste evaluatie van de services van Kompass Klub, in april 2022, was positief, wat betekent dat 
alle services correct werden aangeboden. Een volgende check van de services is voorzien op korte 
termijn (ter info in principe deze maand).

Onze drugcoördinator stelt ook dat er verder wordt ingezet op de vorming van het personeel. Deze 
vorming werd al verschillende keren georganiseerd voor het Kompasspersoneel. Er is binnenkort 
trouwens een geüpdate versie van de Quality Nights vorming die dan ook opnieuw voor de 
Kompassmedewerkers zal plaatsvinden. 

De opleiding gaat breder dan enkel drugpreventie of de focus op roesmiddelen. De dienst Preventie 
voor Veiligheid organiseerde vanuit de Stad ook vormingen omtrent seksueel grensoverschrijdend 
gedrag en conflicthantering.  

Wat betreft preventie en peer support in de club zelf is Safe ’n Sound periodiek ook aanwezig met 
hun stand inclusief vrijwilligers/peerwerkers die de uitgaanders aanspreken en advies kunnen geven. 
Voorlopig zijn er dit voorjaar al 2 events in Kompass gepland waar Safe’n Sound aanwezig zal zijn.

Deze manier van werken past in ons geïntegreerd stedelijk drugbeleid zoals opgenomen in het 
Drugsbeleidsplan 2020-2025.

Met betrekking tot de handhaving stelt de korpsleiding dat er op dit moment niet meer systematisch 
wordt gecontroleerd. Een systematische handhaving is immers altijd een tijdelijke maatregel op basis 
van concrete informatie. Er zijn uiteraard wel reguliere politiecontroles, zoals die er ook zijn in en 
rond andere etablissementen en uitgaansgelegenheden in Gent. 

Tot slot, zowel de stedelijke drugcoördinator, de nightlifecoach als de horecacoach blijven in nauw 
overleg met de uitbater van de Kompass om waar nodig kort op de bal te spelen.
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2023_MV_00109 - MONDELINGE VRAAG - DIGITALE  ELEKTRICITEIT-, GAS- EN WATERMETERS 

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Vanden Eynden Nicolas (Open Vld)

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF) - vergadering van dinsdag 14 februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

In april vorig jaar stelde ik reeds een vraag over de digitale meters. Accurate data bieden immers de 
mogelijkheid om meer te focussen op de verbruiken en om het mogelijke effect van 
energiebesparende maatregelen beter in te schatten. Waterlekken zullen eveneens vlugger kunnen 
gedetecteerd worden.

In de energie- en waternota 2021,  die vorige maand werd toegelicht, lazen we dat het project E-lyse 
van Fluvius sinds de tweede helft van 2022 loopt. Op die manier zullen de energieverbruiken in het 
stadspatrimonium en door de stadsinfrastructuur vanaf 2023 structureel bijgehouden kunnen 
worden.

In uw antwoord vorig jaar stelde je dat we voor de watermeters afhankelijk zijn van Farys. Stad Gent 
kreeg een pilootrol in het digitalisering project van Farys maar dit was toen nog niet opgestart.

Vraag

Wat is de stand van zaken van de digitale watermeters ?  Is het project van Farys reeds  opgestart ?

Zijn alle elektriciteits- en gasmeters  ondertussen gedigitaliseerd ?

ANTWOORD

Dank voor uw vraag. Het antwoord is nogal technisch. Ik vat samen maar zal het u, zoals altijd, zeker 
ook schriftelijk bezorgen.  

Wat betreft de stand van zaken van de digitale watermeters en het project van Farys moet ik u 
mededelen dat we spijtig genoeg nog geen digitale watermeters van Farys hebben bekomen.  

Farys lanceerde in februari 2022 een pilootproject. Dit project houdt in dat zowel water- als 
energiemeters tezamen worden vervangen. Zo moet maar 1 technicus ingezet worden en kan de 
communicatietechnologie van de elektriciteitsmeters ook voor water en gas hergebruikt worden.

Fluvius selecteerde echter geen meters van Stad Gent voor dit pilootproject.  

We hebben van Farys ook nog geen signaal gekregen dat er een uitrol zou starten van ‘losse’ 
watermeters. Gezien de digitale elektriciteitsmeter voor de communicatie zorgt van de digitale 
watermeter, kan geen losse digitale watermeter geplaatst worden vooraleer er een digitale 
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elektriciteitsmeter is voorzien. We weten wel dat Farys 2030 als deadline kreeg opgelegd voor de 
watermeter van huishoudelijk type. Onze diensten blijven dit opvolgen en zullen elke gelegenheid 
aangrijpen om zo snel mogelijk tot digitalisering over te gaan.  

Wat betreft de stand van zaken van digitalisering van de elektriciteitsmeters zal u in het antwoord 
grafieken vinden. Ik licht het alvast mondeling toe. Hier krijgen we een beter beeld: 80% van ons 
verbruik wordt nu gemeten met digitale meters.   30% van de elektriciteitsmeters zorgen voor die 
monitoring. Het grote verschil heeft een nogal technische oorsprong. De Stad heeft namelijk 
middenspanningskabines die al enige tijd werken met digitale meters. Hierdoor is de dekkingsgraad 
mede door de bestaande digitale meters vrij hoog.  

40% van onze analoge elektriciteitsmeters van huishoudelijk type zitten momenteel in de planning 
van Fluvius om te vervangen. 30% van onze meters ligt buiten de technische scope van Fluvius. De 
technische scope slaat namelijk enkel op de huishoudelijke meters. Hogere verbruiken vallen buiten 
scope. 

Voor gas is 10% van de gasmeters gedigitaliseerd. Dit vertegenwoordigt ook 10% van het 
gasverbruik. 

30% van de gasmeters zitten in de planning van Fluvius om te digitaliseren en 60% zit buiten de 
technische scoop van Fluvius. Er is dus nog een hele weg te gaan, waarbij we afhankelijk zijn van de 
netbeheerders van gas, water en elektriciteit.  Fluvius heeft als opdracht 80%digitalisering te 
bereiken tegen eind 2024 en 100% tegen 2029. Dit slaat voor de duidelijkheid enkel op de meters in 
scope, dus op de huishoudelijke verbruiken, en de Stad heeft ook andere types aansluitingen met 
hoger vermogen. 

Het is onduidelijk wanneer de meters buiten (de huidige) scope zullen gedigitaliseerd worden. Voor 
elektriciteit zal er een traject opgestart worden na 2024. Voor gasmeters buiten scope is er geen 
perspectief. Er werden al ambtelijke iniatieven genomen om duidelijkheid te krijgen over dit 
perspectief en zullen dit ook vanuit het stadsbestuur doen zodat we tenminste een perspectief 
krijgen wanneer dit zal aangepakt worden. 

De inspanningen van onze diensten om steeds bij de eerste golven van digitalisering te zitten hebben 
al wat invloed gehad, maar ik verstop u niet dat ik dit graag nog sneller had en zal zien gaan. 

We bekijken ook om onze signalen richting VVSG uit te sturen.  

 

AANTAL meters

ENERGIEVERBRUIK (MWh)
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2023_MV_00113 - MONDELINGE VRAAG - BOUW NOODDORP EIKSTRAAT – MOBILITEIT

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Pee Jef (CD&V)

vragenuurtje - vergadering van maandag 27 februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Geachte schepen

De werken voor het nooddorp zijn volop bezig, en in april worden de eerste bewoners verwacht.

Uiteraard willen we hun nieuwe verblijfsplaats zo verkeersveilig mogelijk houden. Er zullen daar veel 
kinderen wonen, en die verdienen extra aandacht.

Wellicht zullen wel enkele gezinnen met de auto gevlucht zijn, die voor hun auto daar in de buurt 
dan ook wel een plekje zullen willen vinden.

Er was tevens sprake van een wandel-fietspad dat vanaf de terreinen van De Kromme Boom zou 
vertrekken tot aan de Gentstraat.

In de onmiddellijke omgeving is ook parkeergelegenheid voor vrachtwagens. Deze zou ergens een 
nieuwe locatie toegewezen krijgen. De Dienst Mobiliteit ging een en ander monitoren en kijken of 
het plaatje klopt.

Graag had ik vernomen:

Vraag

• Waar wordt parkeergelegenheid voorzien voor personenwagens, en waar wordt plaats 
voorzien voor de vrachtwagens die er nu staan?

• Wat is de stand van zaken van het wandel-fietspad tussen De Kromme Boom en de 
Gentstraat?

ANTWOORD

-
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2023_MV_00114 - MONDELINGE VRAAG - GEBRUIK VERKEERSGELEIDINGSSYSTEEM TIJDENS 
DEFECT MUIDEBRUG

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

D'Hose Stephanie (Open Vld)

vragenuurtje - vergadering van maandag 27 februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Op woensdag 15 februari was er sterke verkeershinder door een technisch defect aan de 
Muidebrug. Hierdoor liep het verkeer de hele namiddag in het honderd, op de volledige as de R40, 
tussen het Neuseplein en de Vlaamse Kaai. De lokale politie riep op een gegeven moment ook op 
om deze omgeving te vermijden. 

Recent werd een nieuwe investering uitgerold, met nieuwe borden voor het 
verkeersgeleidingssysteem. Desondanks konden de mensen die zich in de file bevonden of richting 
de file begaven geen waarschuwingen waarnemen op de borden van het 
verkeersgeleidingssysteem. 

Vraag

Hoe komt het dat deze verkeersinformatie niet gepubliceerd werd op de dynamische borden, 
waardoor mensen niet tijdig een andere route konden kiezen? 

Is de oproep van de politie om een zone te vermijden een criterium om een boodschap te 
publiceren op deze dynamische LED-borden? 

Is er permanentie van een operator bij het verkeerscentrum die deze boodschappen dient te 
plaatsen? Hoe ziet deze permanentie eruit?

ANTWOORD

-
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2023_MV_00115 - MONDELINGE VRAAG - TOEKOMST KAA GENT

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Misplon Bert (Groen)

vragenuurtje - vergadering van maandag 27 februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Recent heeft het bestuur van KAA Gent duidelijk gemaakt dat ze op zoek zijn naar externe 
(buitenlandse) financiers voor de club. In een interview vorige maand gaf KAA Gent voorzitter De 
Witte aan dat de club de beslissing zou kunnen nemen zonder akkoord met de Stad, maar dat hij 
ook in de toekomst correct wil omgaan met zijn 'trouwe partners', zijnde Stad Gent en VDK. 

Vraag

• Heeft de schepen zicht op de stand van zaken in verband met de aanpassing van de juridische 
structuur van KAA Gent? 

• Op welke manier wordt de stad Gent hierbij betrokken? 
• Welke rol kan en wil de stad spelen binnen de toekomst van KAA Gent? 
• Hoe zal het sociale luik van de club ook in de toekomst gegarandeerd blijven? 

ANTWOORD

-
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2023_MV_00116 - MONDELINGE VRAAG - JACHTTERREINEN OCMW GRONDEN MELLE/GONTRODE

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Lysebettens Jeroen (Groen)

vragenuurtje - vergadering van maandag 27 februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Sogent beheert voor het OCMW Gent verschillende gronden, niet alleen in het Gentse. Zo wordt een 
groot stuk grond in de buurt van het oud vliegveld in Gontrode verpacht aan een lokale landbouwer. 
Wanneer men de grond echter checkt op GEOPUNT, ziet men dat deze is ingekleurd als jachtterrein 
en dus ook werd opgenomen in het jachtplan van wildbeheereenheid Land Van Rhode.

Nochtans staat in de beheersovereenkomst over het beheer van het OCMW patrimonium deze 
passage:

6.1.2. Jachtverpachting

De gebruikelijke duur voor de verpachting van gronden voor de jacht bedraagt 9 jaar. De vorige 
jachtverpachting op de gronden van het OCMW van Gent liep af op 31 augustus 2018.

Het Vast Bureau van 25 juni 2018 besliste om de OCMW-gronden niet opnieuw voor de gebruikelijke 
9 jaar te verlengen maar de jachtverpachting - als uitdoofscenario - slechts opnieuw te verpachten 
voor de jacht voor een beperkte periode van 22 maanden, namelijk van 1 september 2018 tot en met 
30 juni 2020. Hiermee is de jachtverpachting van OCMW-gronden dus geëindigd op 30 juni 2020.

Vraag

• De jachtverpachting van OCMW-gronden is beëindigd op 30 juni 2020. Is sindsdien al een 
screening uitgevoerd om na te gaan of OCMW-percelen nog opgenomen zijn in jachtplannen? 
Indien ja, kan er schriftelijk een overzicht nabezorgd worden van de gronden die geschrapt 
zijn en gronden waar dit nog dient te gebeuren? 

• Kan er een initiatief genomen worden om alle OCMW-percelen van de Stad Gent te laten 
schrappen uit de jachtplannen?

ANTWOORD

-
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2023_MV_00118 - MONDELINGE VRAAG - DE TOEGANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR VERVOER 
IN GENT

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Vandenbroucke Joris (Vooruit)

vragenuurtje - vergadering van maandag 27 februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Het openbaar vervoer zou er voor iedereen moeten zijn. Maar dat is niet zo, zeker niet voor mensen 
met een fysieke beperking. Een en andere evolueert zo traag dat enkele mensen met een beperking 
De Lijn voor de rechter hebben gedaagd. Naast de toegankelijkheid van de voertuigen, is ook de 
toegankelijkheid van de haltes bepalend. In Vlaanderen is amper 10% van de haltes volledig 
toegankelijk. De meeste haltes liggen langs gemeentewegen en zijn de verantwoordelijkheid van het 
lokale bestuur, ook in Gent. 

Vraag

- hoeveel procent van de openbaar vervoerhaltes in Gent (graag onderscheid gewestwegen/lokale 
wegen) zijn momenteel toegankelijk? Hoe evolueerde dat cijfer in de laatste 10 jaren? 

- Wat is de ambitie van de stad qua toegankelijkheid van de haltes en met welke timing?

- Welke investeringen en maatregelen staan op de planning om de toegankelijkheid van het 
openbaar vervoer in Gent te verbeteren? 

ANTWOORD

-
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2023_MV_00120 - MONDELINGE VRAAG - BIJZETTING IN FAMILIEKELDER

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Persyn Caroline (Vlaams Belang)

vragenuurtje - vergadering van maandag 27 februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Enige tijd werd een Gentse familie geconfronteerd met een jammerlijk voorval bij het overlijden van 
een oom. De overledene maakte enkele jaren geleden zijn wilsbeschikking bekend aan de Stad Gent 
en koos ervoor om na zijn overlijden zijn kist te laten bijzetten in de familiekelder. De familie regelde 
dan ook de begrafenis volgens de wilsbeschikking van de oom. 

De dag voor de begrafenis werd de familie gecontacteerd door de begrafenisondernemer: "De 
begrafenis zal morgen niet kunnen doorgaan. Ik ontving immers van de Stad Gent de boodschap dat 
de kist niet kan bijgezet worden in de familiekelder". Wat bleek? Bij het openen van de familiekelder 
had de grafdelver vastgesteld dat de kelder reeds één kist en twee urnen bevatte. Om die reden 
mocht er in de betreffende grafkelder geen tweede kist bijgezet worden. De enige mogelijke 
oplossing was om de overledene alsnog te laten cremeren in Lochristi, tegen zijn uitdrukkelijke 
wilsbeschikking in. Gelukkig kon de begrafenisondernemer de crematie nog in allerijl regelen en 
werd de urne alsnog in de kelder bijgezet. 

Mevrouw de Schepen, stel u voor wat dit voor de familie zou betekend hebben, mocht dit laatste 
niet mogelijk gebleken zijn. Het kan toch niet dat dergelijke feiten zich nog voordoen in 2023. Ik ga 
ervan uit dat dergelijke zaken toch geregistreerd en gedigitaliseerd zijn. 

Vraag

Waarom werd de begrafenisondernemer pas de dag voor de begrafenis op de hoogte gebracht van 
het feit dat de kist niet kon bijgezet worden in de familiekelder? Wat kan er mogelijk fout gelopen 
zijn bij de betreffende dienst(en)?

Welke maatregelen kunnen genomen worden om dergelijke hoogst pijnlijke zaken te vermijden?

ANTWOORD

-
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2023_MV_00121 - MONDELINGE VRAAG - FAMILY JUSTICE CENTER IN GENT

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Mugica Gonzalez Manuel (Open Vld)

vragenuurtje - vergadering van maandag 27 februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir kondigde aan dat na Antwerpen en Limburg 
ook Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant Family Justice Centers krijgen. Deze 
bijkomende centra zouden nog dit jaar operationeel moeten zijn.

Binnen een Family Justice Center werken politie, justitie en hulpverlening nauw samen om 
slachtoffers van familiaal geweld te helpen. Deze integrale aanpak heeft al bewezen zeer effectief te 
zijn in het doorbreken van de vicieuze cirkel waarin slachtoffers van geweld binnen gezinnen vaak 
terechtkomen. Het is dus goed dit er ook in onze provincie komt.

Voor Oost-Vlaanderen zal het centrum zich in Gent bevinden. In de mededeling van minister Demir is 
ook sprake van samenwerking met lokale besturen die ook mee zullen investeren in het initiatief.

Vraag

Wat is de concrete stand van zaken voor de realisatie van een Family Justice in Gent en op welke 
manier is het Gentse stadsbestuur betrokken bij dit initiatief?

ANTWOORD

-
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2023_MV_00122 - MONDELINGE VRAAG - VERDWENEN STRAATNAAMBORDEN KONING WILLEM 
I-KAAI

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Boever Gabi (Vlaams Belang)

vragenuurtje - vergadering van maandag 27 februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Op 4 januari 2018 werd een deel van de Baudelokaai feestelijk omgedoopt tot de Koning Willem I – 
kaai. De straatnaamborden werden onthuld door oud-burgemeester Termont, UGent-rector Van de 
Walle en Professor em. Karel Alexander Evrard. 

Nu blijken twee van de drie straatnaamborden verdwenen te zijn. Er hangt enkel nog één bord ter 
hoogte van “Basisschool De Triangel”.

Vraag

• Is de schepen op de hoogte van deze verdwijning?
• Is er een specifieke reden waarom beide straatnaamborden verdwenen zouden zijn?
• Of is er eerder kwaad opzet mee gemoeid?
• Wanneer zullen de twee straatnaamborden opnieuw aangebracht worden?

BIJLAGEN

- Koning Willem I-kaai PDF.pdf

Bijgevoegde bijlage(n) :

ANTWOORD

-
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2023_MV_00126 - MONDELINGE VRAAG - MELDPUNT GENTSE FEESTEN

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

vragenuurtje - vergadering van maandag 27 februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Trefpunt vzw en Flowgent richtten tijdens de Gentse Feesten van 2022 een fysiek meldpunt op. Aan 
het meldpunt werden slachtoffers opgevangen en begeleid naar de hulpdiensten. 

Dit meldpunt was er voor alle vormen van discriminatie en grensoverschrijdend gedrag. 

De Stad Gent bood inhoudelijke ondersteuning aan de organisaties en zorgde voor de locatie. 

Vraag

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

1. Komt/komen er de volgende editie van de Gentse Feesten opnieuw één of meerdere 
meldpunt(en) voor grensoverschrijdend gedrag?

2. Wie zal instaan voor de organisatie van dit/deze meldpunt(en)? 
3. Wat is de rol van de Stad Gent?

ANTWOORD

-
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2023_MV_00127 - MONDELINGE VRAAG - LAADPALEN OOSTAKKERDORP

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Bignoot Christiaan (Open Vld)

vragenuurtje - vergadering van maandag 27 februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Onze stad doet zware inspanningen om tegemoet te komen aan de steeds groter wordende nood 
aan publieke laadpalen. Zo wordt ook een context gecreëerd om elektrisch rijden aan te moedigen. 
Ik rijd zelf met een hybride voertuig en een tweetal weken terug was ik met mijn collega’s 
raadsleden op stap in Oostakker. Daar is Oostakkkerdorp prachtig heraangelegd tot ieders 
tevredenheid. Maar groot was mijn verbazing toen ik daar nergens een publieke laadpaal aantrof. 
Nochtans mag je verwachten dat hiermee rekening gehouden wordt bij een grondige heraanleg van 
straten en pleinen.

Meer nog, toen ik verder op zoek ging, bleek dat in heel Oostakker slechts 5 publieke laadpalen 
aanwezig zijn, waarvan 3 in de zone ten noorden van de R4.

Vraag

1. Wordt bij de uitrol van het netwerk publieke laadpalen in het oog gehouden dat ook de 
deelgemeenten voldoende infrastructuur krijgen?

2. Wat is de reden dat bij een volledige heraanleg zoals dit voor Oostakkerdorp gebeurde, toch 
geen publieke laadinfrastructuur voorzien wordt?

ANTWOORD

-
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2023_MV_00128 - MONDELINGE VRAAG - ONDERHOUD SCHUILHUISJES HALTES KORENMARKT

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Bouve Mieke (Open Vld)

vragenuurtje - vergadering van maandag 27 februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

In Gent worden de schuilhuisjes van De Lijn beheerd door Clear Channel, dat ook instaat voor het 
onderhoud ervan. De haltes op en rond de Korenmarkt zijn daar echter een uitzondering op. Het 
gaat dan specifiek om de haltes Korenmarkt 1, 2 , 3, 4 en 5 respectievelijk aan het begin van de 
Veldstraat, aan de Sint-Michielshelling, aan beide kanten van de Cataloniëstraat en tenslotte aan het 
begin van de Sint-Niklaasstraat. De schuilhuisjes zien er hier ook anders uit. Het gaat om open 
houten constructies met een gebogen glazen luifel en – het moet gezegd – dat geeft een zekere 
uitstraling aan de omgeving van de Korenmarkt als centraal plein in onze stad.

Maar met het onderhoud loopt het hier blijkbaar niet zo vlot. Het houtwerk kan hier en daar wat 
opfriswerk gebruiken en er ontbreken hier en daar latjes in de houten zitbanken. Maar wat nog het 
meest in het oog springt is de groene laag op de glazen luifels, wat een ronduit verloederde indruk 
geeft. Menig handelaar in de buurt is dit ook al opgevallen en ze klagen dan ook terecht over het 
gebrek aan onderhoud van specifiek deze 5 luifels. 

Vraag

1. Wie staat in voor het onderhoud van de “schuilhuisjes” aan haltes Korenmarkt 1 t.e.m. 5?
2. Wat is de reden voor de huidige toestand waarin deze zich bevinden en zal hieraan op korte 

termijn verholpen worden?

ANTWOORD

-
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2023_MV_00129 - MONDELINGE VRAAG - DE ONDERSTEUNING BIJ HET VERWERVEN VAN 
NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL BIJ MENSEN DIE SLECHTHOREND OF DOOF ZIJN

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Peeters Emilie (Vooruit)

vragenuurtje - vergadering van maandag 27 februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Slechthorenden of doven die nieuw in onze stad toekomen, moeten twee talen leren. Het 
Nederlands als lees- en schrijftaal, maar ook de Vlaamse gebarentaal. Dit vraagt niet alleen een extra 
inspanning van de nieuwkomer, maar ook gepaste begeleiding binnen het aanbod Nederlands als 
tweede taal binnen onze stad.

Binnenkort zal de trieste oorlog in Oekraïne zijn eerste verjaardag vieren. Recente cijfers tonen dat in 
Gent 1284 Oekraïners worden opgevangen. Ook onder hen bevinden zich vele slechthorenden of 
dove mensen.

Vraag

• Welke acties onderneemt de stad om slechthorende of dove mensen te ondersteunen in het 
onder de knie krijgen van het Nederlands en de Vlaamse gebarentaal?

• Welke acties werden specifiek genomen voor Oekraïense nieuwkomers in onze stad?
• In april opent het nooddorp voor Oekraïners in Oostakker. Worden daar specifieke 

aanpassingen voorzien voor mensen die slechthorend of doof zijn?

ANTWOORD

-
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2023_MV_00130 - MONDELINGE VRAAG - VERKEERSVEILIGHEID DRONGEN

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Bossuyt Anneleen (N-VA)

vragenuurtje - vergadering van maandag 27 februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

/

Vraag

Verkeersveiligheid is al jaren een probleem in bepaalde straten van Drongen. Specifiek uit de 
Halewijnkouter en de Sint-Gerolflaan ontving ik recent een aantal klachten. De Halewijnkouter slikt 
heel veel verkeer dat volgens bewoners ook vaak te snel rijdt. De Sint-Gerolfstraat lijdt dan weer 
onder vrachtverkeer dat niet thuishoort in deze straat. 

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld:

1. De Halewijnkouter is een relatief brede straat zonder fietspad. Zijn er plannen om deze straat 
her aan te leggen en een fietspad te voorzien? Kan er meer gecontroleerd worden op de 
snelheid in deze straat?

2. De Sint-Gerolfstraat zou worden gebruikt als een sluipweg voor vrachtverkeer. Is de stad 
hiervan op de hoogte en worden hier maatregelen rond genomen? 

ANTWOORD

-
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2023_MV_00132 - MONDELINGE VRAAG - KAA GENT

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Peeters Emilie (Vooruit)

vragenuurtje - vergadering van maandag 27 februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

KAA Gent gaat op zoek naar nieuw kapitaal via een Brits investeringsplan Form. De laatste jaren 
heeft KAA Gent ook veel sociale projecten in de wijken opgezet met een grote impact voor de meest 
kwetsbaren in onze stad.

Via de KAA Gent Foundation organiseerden ze vele sportieve sociale activiteiten in de wijken en ook 
Elk Talent Telt dat een samenwerking opzette tussen de Gentse jeugdploegen. Maar ook de KAA 
Gent Ladies en Racing Gent vallen onder KAA Gent

Vraag

- Is het voortbestaan van de KAA Gent Foundation, met al hun sociale projecten in de wijken, 
gegarandeerd bij een eventuele overname van de club?

- Wat met de KAA gent Ladies en Racing Gent? Kan die werking ook gegarandeerd worden in de 
toekomst?

- Zal de stem van de supporters in deze op een of andere manier gehoord worden? Zal er een 
participatietraject voorzien worden?

ANTWOORD

-
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2023_MV_00133 - MONDELINGE VRAAG - PARKING ROBERT RINSKOPFLAAN

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Bossuyt Anneleen (N-VA)

vragenuurtje - vergadering van maandag 27 februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

/

Vraag

Op de parking in de Robert Rinskopflaan aan het station Gentbrugge staan volgens buurtbewoners 
vaak foutief geparkeerde voertuigen en achtergelaten aanhangwagens. Uit communicatie met het 
mobiliteitsbedrijf vorig jaar bleek dat de stad hiervoor niet kon ingrijpen omdat het terrein van 
infrabel is maar dat er begin 2023 wellicht een overeenkomst gesloten zou worden. 

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld:

• Is deze samenwerkingsovereenkomst al afgesloten? Zo nee, wanneer hoopt men te landen?
• Welke ingrepen zullen er genomen worden wanneer deze overeenkomst in voege is om de 

genoemde problemen op te lossen?

ANTWOORD

-
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2023_MV_00134 - MONDELINGE VRAAG - EVALUATIE BLOKLOCATIES

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Misplon Bert (Groen)

vragenuurtje - vergadering van maandag 27 februari 2023

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Ook de voorbije examenperiode sloeg Stad Gent de handen in elkaar met de 
hogeronderwijsinstellingen om bloklocaties te voorzien voor studenten.
Samen blokken blijft in de lift zitten, ook na corona. Ik zag in de pers ook 2 symbolische acties in het 
Museum voor Schone Kunsten en het Museum Dr. Guislain.   

Vraag

Hoe evalueert u ondertussen deze bloklocaties?  

ANTWOORD

-
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2023_SV_00050 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - EVOLUTIE HOSPITAWONEN - BEVOEGDE SCHEPEN TINE 
HEYSE - BETROKKEN SCHEPENEN FILIP WATTEEUW EN ISABELLE HEYNDRICKX - 1 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Roegiers Els (N-VA)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Hospitawonen is een woonvorm waarbij een op het adres in kwestie gedomicilieerde eigenaar één 
kamer in zijn woning verhuurt en waarbij deze ook minstens één specifieke ruimte (vb. badkamer of 
keuken) deelt met de huurder. Het doelpubliek van deze woonvorm zijn traditioneel vaak studenten, 
maar ook andere huurders komen in aanmerking. Hospita-huurders die dit wensen, kunnen zich 
domiciliëren. De stadswebsite bevat ook een infopagina over deze woonvorm 
(https://stad.gent/nl/wonen-bouwen/alternatieve-woonvormen/hospitawonen).

Vraag

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld:

1. Hoeveel kamers in onze stad worden onder de vorm van hospitawonen verhuurd? In hoeveel 
gevallen gaat het om studenten? Hoeveel huurders domiciliëren zich? Graag de cijfers per jaar 
voor de periode 2018-2022.

2. Hoeveel omgevingsaanvragen voor een hospitawonen waren er in 2018-2022? Hoeveel 
aanvragen werden er door de stad goedgekeurd? Wat zijn de belangrijkste redenen om een 
aanvraag te weigeren? Graag de data per jaar.

ANTWOORD

Om over te gaan tot het verhuren van een hospitakamer is in principe een omgevingsvergunning 
vereist. Hospitawonen staat sinds 2014 ingeschreven in het Algemeen Bouwreglement van de Stad 
Gent. Het betreft een tijdelijke omgevingsvergunning voor vijf jaar en kan desgevallend worden 
verlengd. Daarnaast gelden ook de voorschriften rond veiligheid, woningkwaliteit en gezondheid 
vermeld in de Vlaamse Codex Wonen. Voor de periode 2018- 2022 werden er in totaal 171 
omgevingsaanvragen voor hospitawonen ingediend. Van deze aanvragen werden er momenteel al 
109 vergund. Als bijlage vindt u het aantal vergunde hospitakamers, alsook de grond van weigering 
van een aanvraag, meegegeven voor betreffende periode.   

Hoeveel kamers hiervan effectief worden verhuurd (onder de vorm van hospitawonen) wordt niet 
gemonitord. Ook aan wie deze hospitakamers precies worden verhuurd wordt niet gemonitord. 
Zowel studenten als niet-studenten kunnen deze hospitakamers huren. Zelfstandige studenten 
kunnen zich ook domiciliëren in hospitakamers. Via de Bevolkingsregisters (wooninfo) krijgen we wel 
een zicht op het aantal domicilies in vergunde hospitakamers tijdens de periode 2018- 2022, dit zijn 
er 20. Het aantal inschrijvingen per jaar bedroeg 0 (2018), 2 (2019), 5 (2020), 5 (2021) en 8 (2022).
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BIJLAGE

 

Voor de periode 2018- 2022 werden 171 omgevingsaanvragen voor hospitawonen ingediend. Van 
deze aanvragen werden er 109* vergund. 

*voorlopige cijfers; een aantal aanvragen ingediend in 2022 zijn nog lopende.

 Hierbij de cijfers in detail uitgesplitst per jaar: 

2018

2019

2020

2021

2022

Hospitawonen

Aantal aanvragen

21

23

31

46

50

Aantal vergunningen 

14

p   132  van  201



18

17

31

*29

*cijfers onvolledig (6/2/2023)

 

De belangrijkste redenen van weigering/onvolledigheid zijn: 

In 2022 werden 7 dossiers onvolledig verklaard:

• De afmetingen van de ruimtes ontbraken en/of;
• Er kon niet worden onderzocht of de slaapkamers over voldoende daglicht beschikten.

In 2022 werden 4 dossiers geweigerd, omwille van volgende redenen:

• De woonkamer werd omgevormd naar een hospitakamer, waardoor de woning niet meer 
beschikte over een woonkamer (strijdigheid met ABR);

• De hospitakamer was enkel bereikbaar via een zolderluik (er was geen vaste trap aanwezig), 
waardoor er een ernstige negatieve invloed was voor de woon- en leefkwaliteit van de 
hospitakamer;

• Er was geen kookgelegenheid aanwezig in de hospitakamer, noch was er een 
gemeenschappelijke keuken voorzien in de woning;

• Onvoldoende daglicht in de hospitakamer (strijdig met ABR);
• Meerdere kamers worden aangevraagd;
• Verdoken opdeling tot een meergezinswoning.
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2023_SV_00051 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - VERKEERSVEILIGHEID WARMOEZENIERSWEG - 
BEVOEGDE SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 1 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

De Warmoezeniersweg is een tweerichtingsstraat zonder fiets- of voetpad. Deze weg ligt langs de 
Schelde en is in trek bij lopers en fietsers en ligt in het verlengde van de fietsstraat Stropkaai-
Toemaattragel.

Er wordt te snel gereden, wat resulteert in onveilige verkeerssituaties voor de actieve weggebruiker. 

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

Vraag

1. Is de schepen op de hoogte van deze onveilige verkeerssituatie?
2. Welke maatregelen kunnen op korte en lange termijn genomen worden om de overdreven 

snelheid aan te pakken?
3. Welke maatregelen kunnen op korte en lange termijn genomen worden om de straat veiliger 

te maken voor de fietsers en de actieve weggebruiker in het algemeen?
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ANTWOORD

Geachte heer De Roo,

1. Is de schepen op de hoogte van deze onveilige verkeerssituatie?
 Er zijn al verschillende meldingen geweest m.b.t. veiligheid van voetgangers en fietsers, overdreven 
snelheid en dat het snelheidsregime onduidelijk aangeduid staat.

2. Welke maatregelen kunnen op korte en lange termijn genomen worden om de overdreven 
snelheid aan te pakken?
 De signalisatie op het kruispunt werd n.a.v. andere meldingen reeds aangepast. Ook zijn er ter 
hoogte van de voetbalterreinen van KAA Gent en Kristallijn herhalingsmarkeringen 30 op het wegdek 
voorzien.

In 2025 is een toplaagvernieuwing ingepland. Hierbij zal er passende fietsinfrastructuur aan 
toegevoegd worden. We zullen onderzoeken of hieraan gekoppeld nog snelheidsremmende 
maatregelen mogelijk zijn.

3. Welke maatregelen kunnen op korte en lange termijn genomen worden om de straat veiliger te 
maken voor de fietsers en de actieve weggebruiker in het algemeen?
 In kader van herinrichtingsproject cluster Noendries zal de Toemaattragel een andere inrichting 
krijgen die uitsluitend voor voetgangers en fietsers is. Het kruispunt met de Warmoezeniersweg zal 
dan ook overzichtelijker zijn.

De Warmoezeniersweg krijgt in 2025 een nieuwe toplaag. Passende fietsinfrastructuur zal er dan aan 
toegevoegd worden. Tevens past deze straat in een overkoepelend project van de Stad Gent, de 
Groene Klimaatassen (voor meer info: https://stad.gent/nl/plannen-en-projecten/project-
groenklimaatassen). Met dit in het achterhoofd houdende, zal dit op termijn een fijne plek voor 
fietsers en voetgangers worden.

Met vriendelijke groeten,

 

Filip Watteeuw
 Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw
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2023_SV_00052 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - AUTODELEN BIJ STAD GENT - BEVOEGDE SCHEPEN 
HAFSA EL-BAZIOUI - 1 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Onze stad behoort al jaren tot de koplopers wat betreft autodelen. In 2020 stelde de Stad Gent het 
‘Autodeelplan 2025’ voor, het stadsbestuur wil hiermee evolueren naar 25.000 autodelers tegen 
2025.

Het stadsbestuur wil zelf ook een voorbeeldrol vervullen op het vlak van autodelen door gebruik te 
maken van deelauto's voor het maken van dienstverplaatsingen en als aanbieder van deelauto’s 
door het onderbrengen van dienstauto’s in autodeelsystemen. 

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

Vraag

1. Hoeveel dienstvoertuigen zijn inmiddels in een autodeelsysteem ondergebracht? Graag een 
overzicht van het aantal dienstvoertuigen en hoe vaak er gebruik van gemaakt wordt in 2020, 
2021 en 2022.

2. Hoe vaak wordt er momenteel gebruik gemaakt van deelauto’s voor het maken van 
dienstverplaatsingen? Graag een overzicht voor 2020, 2021 en 2022.

3. Op welke manier wil de schepen het gebruik van deelauto’s voor dienstverplaatsingen de 
komende jaren nog vergroten?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag wordt verlengd tot en met woensdag 1 maart 
2023
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2023_SV_00053 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - KRUISPUNT GROENESTAAKSTRAAT EN EEKLOSTRAAT 
MARIAKERKE - BEVOEGD BURGEMEESTER - 1 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Aan het kruispunt van de Groenestaakstraat en de Eeklostraat is er weinig bewoning. Bewoners 
melden mij dat er de afgelopen periode (vooral ’s avonds) te snel wordt gereden in de Botestraat. Er 
zou ook sprake zijn van knalpotterreur.

Daarnaast zou er in de buurt van het kruispunt regelmatig drugs gedeald worden, terwijl er vlakbij 
een school in de buurt is. 

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

Vraag

1. Is de burgemeester op de hoogte van deze feiten?
2. Hoeveel klachten heeft de politie de afgelopen zes maanden ontvangen uit de buurt:

i. Betreffende overdreven snelheid?
ii. Betreffende knalpotterreur?
iii. Betreffende drugs dealen?

3. Hoeveel snelheidscontroles zijn er in 2022 uitgevoerd in de buurt van dit kruispunt? Hoeveel 
overtredingen werden hierbij vastgesteld? Graag een overzicht per controle.

4. Zijn er de komende maanden nog snelheidscontroles voorzien in deze straat? Graag een 
overzicht qua planning en timing.

5. Zijn er specifieke maatregelen die de politie zal nemen om de criminaliteit en 
(geluids)overlast aan dit kruispunt aan te pakken? Zo ja, welke?
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ANTWOORD

Geacht raadslid,

De Politiezone Gent heeft drie klachten ontvangen omtrent de problematiek die u aanhaalt op het 
voornoemde kruispunt.

0p 17 april en op 31 augustus 2022 meldde een bewoonster druk verkeer, zwaar vervoer, overdreven 
snelheid en knalpotterreur. Een derde melding op 21 september 2022 ging over een onveilige 
verkeerssituatie in de schoolomgeving De Wijze Eik.

Naar aanleiding van de eerste twee klachten vroeg de politie aan het Mobiliteitsbedrijf om SIB-
metingen te doen. Deze SIB-metingen gaven geen indicatie van een te hoge gereden snelheid door 
de meerderheid van de voertuigen. De SIB-metingen zijn voor de politie de objectieve basis om te 
beslissen om een locatie op te nemen op de lijst van flitslocaties.

Gelet op het gegeven dat deze omgeving ook een schoolomgeving is werden er afgelopen jaar alsnog 
drie snelheidscontroles uitgevoerd.

Hierbij de resultaten van deze snelheidscontroles:

Verder benadrukt de politie dat in de toekomst op deze locatie nog snelheidscontroles worden 
uitgevoerd. De Politiezone Gent communiceert evenwel niet vooraf de exacte data en tijdstippen.

De politie heeft één vaststelling inzake het bezit van verdovende middelen opgemaakt.

Er zijn geen vaststellingen inzake geluidsoverlast ten gevolge van "knalpotterreur". Dergelijke 
vaststellingen zijn ook moeilijk te doen daar het hier om heterdaad vaststellingen moet gaan.

Het wijkcommissariaat Wondelgem zal de aanwezigheid aan de Wijze Eik blijven aanhouden. Ook 
het schooltoezicht blijft een belangrijke opdracht binnen de reguliere wijkwerking.

Mathias De Clercq, 
Burgemeester

16/02/2023
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2023_SV_00054 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - VERKEERSVEILIGHEID VOOR FIETSERS IN HET 
HAVENGEBIED (OPVOLGVRAAG) - BEVOEGDE SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 1 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Het kruispunt Langerbruggekaai (N474) - Wondelgemkaai (N458) - Kluizensesteenweg- 
Bruggravenlaan (N458) is een gevaarlijke oversteek voor fietsers die zich van en naar het veer van 
Langerbrugge verplaatsen. Voor auto’s en vrachtwagens die aan 70 km/u uit de richting van Gent 
komen is het kruispunt, dat net na een bocht gelegen is, zeer slecht zichtbaar. Dit zorgt voor 
gevaarlijke verkeerssituaties.

De Langerbruggekaai (N474) zelf is ook al langer gekend als een onveilige straat voor fietser. Het veel 
te smalle fietspad op een weg met veel zwaar verkeer langs de Langerbruggekaai en Terdonkkaai is 
een zogenaamd "moordstrookje".  

In de Gentse haven moet het woon-werkverkeer met de fiets een pak veiliger kunnen. 

In 2021 ondervroeg ik zowel de bevoegde minister als de bevoegde schepen. 

De minister antwoordde: "De verharding van de gewestwegen N458 en N474 in het Gentse 
havengebied is niet overal in goede staat, en moet dus hersteld worden voordat de overdracht kan 
gebeuren. De overdracht zal gebeuren nadat de wegverharding door AWV in goede staat werd 
gebracht. Daarvoor zijn in 2022 budgetten voorzien. De overdrachtsprocedure kan dus wel al 
administratief voorbereid worden, maar de herstelwerken zelf kunnen ten vroegste in 2022 
aanbesteed en uitgevoerd worden." 

De minister stelde ook: "Er zal ook aan de Project Gentse Kanaalzone en de gouverneur van Oost-
Vlaanderen worden gevraagd om het bestaande raamplan Fiets voor de Gentse Kanaalzone te 
actualiseren en om een actieplan op te maken voor de verdere realisatie van een veilige 
fietsinfrastructuur in en rond de Gentse havenzone." 

Op mijn mondelinge vraag  van 11 mei 2021 (2021_MV_00238) antwoordde de schepen mij dat er 
werd nagedacht over veiligere alternatieven voor fietsers, waaronder nieuwe fietspaden in 
Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid, alsook de herinrichting van de Kluizensesteenweg. 

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

Vraag
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1. Vragen over het kruispunt Langerbruggekaai (N474) - Wondelgemkaai (N458) - 
Kluizensesteenweg - Bruggravenlaan (N458) 

i. Welke maatregelen kunnen er op korte en lange termijn genomen worden om het 
kruispunt veiliger te maken voor fietsers?

ii. Is het plaatsen van een bord "gevaarlijk kruispunt" een mogelijk oplossing? Graag meer 
uitleg.

iii. Is het toevoegen van een snelheidsbord op het kruispunt een mogelijk oplossing? 
Graag meer uitleg.

iv. Is het toevoegen van extra signalisatie op het kruispunt een mogelijk oplossing? Graag 
meer uitleg.

v. Is het invoeren van een snelheidsbeperking een mogelijk oplossing? Graag meer uitleg.
vi. Staan er snelheidscontroles gepland in de buurt van dit kruispunt?

2. Welke initiatieven staan er op de planning om een veiligere fietsinfrastructuur in het 
havengebied te realiseren?

3. Welke plannen zijn intussen voorzien om de veiligheid voor fietsers in de Langerbruggekaai te 
verhogen? Wat is de verwachte timing voor de uitvoering?

4. Wat is de stand van zaken van de overdracht van de gewestwegen naar Stad Gent?
5. Over het actieplan

i. Wat is de stand van zaken van het actieplan voor de verdere realisatie van een veilige 
fietsinfrastructuur in en rond de Gentse havenzone? 

ii. Op welke manier kan het actieplan een oplossing bieden voor de in de inleiding 
geschetste problemen?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag wordt verlengd tot en met donderdag 2 maart 
2023
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2023_SV_00055 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - OPPORTUNITEIT - PARKEERTERREIN WIJK MUIDE-
MEULESTEDE - BEVOEGDE SCHEPEN SAMI SOUGUIR - 2 FEBRUARI 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.

Het terrein is eigendom van SoGent, dat vernam ik van schepen Watteeuw aan wie ik deze vraag 
eerst voorlegde, maar hij verwees me door naar u. (zie ook bijlagen)

Vandaar mijn vragen:

Vraag

- bent u op de hoogte van het vrijkomen van de site op de hoek Meulestedekaai en 
Meulesteedsesteenweg? (eigendom in beheer SoGent).

- ziet u daar een mogelijkheid om, gezien de zoektocht van de stad naar buurtparkings, dat terrein te 
laten bestemmen als parkeergelegenheid?

- zo ja, op welke termijn zou dat te verwezenlijken zijn?

BIJLAGEN

- 2023_SV_00024.pdf - SV 00024 23.docx

Bijgevoegde bijlage(n) :
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ANTWOORD

De voormalige Ateljee-site aan de Meulestedekaai 1 werd op 28 mei 2018 door Sogent aangekocht. 
In afwachting van een projectontwikkeling werd de volledig site tijdelijk ingevuld.

De site omvat 2 loodsen. In de eerste loods zitten twee verenigingen: Worstelclub Kampioen Gent en 
de solidaire buurtwinkel Supermerkade. In de tweede loods is het maakatelier werkhuizen Bulb vzw 
ondergebracht. Er zijn vaste residenten, maar er is ook ruimte die door de buurt of externen kan 
gebruikt worden.

De naastgelegen grond wordt door alle drie de partijen gebruikt als ontmoetingsruimte. Er staan 
langs de straatkant al zitbanken maar dit moet nog verder uitgewerkt worden. Er is ook een 
afhaalpunt van BPOST. De grond achter Bulb vzw, wordt deels gebruikt door Bulb en deels als 
moestuin door restaurant Oud Postje.

In afwachting van concrete plannen voor een nieuw project op deze site lopen deze tijdelijke 
invullingen verder. De door u verkregen informatie dat een terrein op de site, eigendom van sogent, 
zou vrijkomen strookt niet met de realiteit.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

BIJLAGEN BIJ HET ANTWOORD

- 2023_SV_00024.pdf - , SV 00024 23.docx - 

Bijgevoegde bijlage(n) :
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2023_SV_00056 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - STEENAKKER EN OMGEVING - BEVOEGDE SCHEPEN FILIP 
WATTEEUW - BETROKKEN SCHEPEN TINE HEYSE - 2 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Boever Gabi (Vlaams Belang)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Sinds de herinrichting van de Steenakker en omgeving zijn er toch een aantal bezwaren, ergernissen 
en bedenkingen bij de bewoners.

Hetgeen blijkbaar het meeste stoort is dat de Steenakker éénrichtingsverkeer is geworden. Met de 
auto moet er 1,2 km omgereden worden. Dat kan tijdens het spitsuur 30 minuten extra duren om op 
bestemming te geraken. Dit zal ook voor hulpdiensten zolang duren. Daarbij blokkeert de 
hulpverlening dan mogelijk de straat en is er geen alternatieve doorgang meer.

Parkeren in de wijk is voor de bewoners sterk verminderd. Bezoekers aan het UZ parkeren in de wijk. 
Sommige straten zijn niet breed genoeg om er te  parkeren.

Het fietspad in de Steenakker ligt naast een gracht, die er gekomen is naar aanleiding van de 
herinrichting in de plaats van een rijstrook. Een afsluiting tussen fietspad en gracht is er niet. 

Ook hierover is er bezorgdheid: Wat als er een fietser, bij glad weer of sneeuw in de gracht terecht 
komt? Dat is niet ondenkbaar.

Met de wagen heb je geen zicht op het fietspad en is het noodzakelijk het fietspad op te rijden om 
de fietsers te zien aankomen.

Naar verluidt zou men ook last hebben van ratten in de gracht.

Vraag

• Is de schepen op de hoogte van de ongerustheden/bezwaren?
• Zijn er klachten hieromtrent bekend?
• Is er een evaluatie geweest na de heraanleg van de straten?
• Zijn er klachten/meldingen omwille van de ratten?
• Zijn er al ongevallen genoteerd vanwege de slechte zichtbaarheid op het fietspad?
• Welke maatregelen kunnen genomen worden om de veiligheid te verbeteren?

BIJLAGEN

- Steenakker1.pdf

Bijgevoegde bijlage(n) :

ANTWOORD
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Geachte mevrouw De Boever,

 &bull; Is de schepen op de hoogte van de ongerustheden/bezwaren?
&bull; Zijn er klachten hieromtrent bekend?

 

Tijdens de uitvoering en vlak na de heraanleg hadden enkele bewoners klachten over het 
éénrichtingsverkeer en extra wachttijd. Dit was vooral aan de verkeerslichten van het kruispunt 
Galglaan x Zwijnaardsesteenweg. Ondertussen is het project sinds 2021 afgerond en zijn er daarover 
geen klachten of opmerkingen meer ontvangen bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.

Buiten de klacht met betrekking tot het parkeren zijn er geen verdere vragen of klachten ontvangen. 
Tijdens regelmatige controles door onze parkeerwachters is vastgesteld dat 61% van de geparkeerde 
voertuigen in Steenakker afkomstig is van bewoners. 

Hier verwijzen we ook graag naar het project van UZ Gent om de campus te verbouwen (inclusief 
een ondergrondse parking). Dit zal een oplossing bieden voor de bezoekers aan het UZ en dus ook 
minder parkeerdruk in Steenakker tot gevolg zou moeten hebben.

Bij de herinrichting zijn keuzes gemaakt om ook ruimte in te richten voor fietsers en waterinfiltratie. 
Voor gemotoriseerd verkeer is er nog één rijrichting en de ruimte voor parkeren verminderd. In geval 
van nood kunnen prioritaire voertuigen altijd snel doorgang vinden. Bij noodgevallen is er altijd de 
mogelijkheid dat de lokale politie straten (tijdelijk) afzet of een omleiding voorziet.

Betreffende de veiligheid op het fietspad is het fietspad voldoende verlicht waarbij de grens tussen 
fietspad en de wadi voldoende duidelijk is. Ook de conflictpresentatie van de fietsers op de 
kruispunten met zijstraten is goed uitgewerkt bij de herinrichting.

&bull; Is er een evaluatie geweest na de heraanleg van de straten?
 De dienst heeft samen met de ontwerpers het project geëvalueerd. Daarbij waren er geen 
opmerkingen voer het fietspad, de WADI’s of de zichtbaarheid.

Naar aanleiding van een eerdere schriftelijke vraag gaf de brandweer aan geen extra hinder te 
ondervinden. De hulpdiensten kunnen altijd  in prioritaire modus tegenrichting rijden op de 
Zwijnaardsesteenweg richting De Pintelaan of over de trambedding van de Zwijnaardsesteenweg. De 
wijk is ook te bereiken via de Arduinstraat indien echt noodzakelijk.

&bull; Zijn er klachten/meldingen omwille van de ratten?
 Via het kabinet van schepen Heyse kregen wij volgende informatie. Sinds de heraanleg van 
Steenakker zijn er geen nieuwe meldingen binnengekomen voor rattenoverlast, noch bij burgers 
noch op het openbaar domein. Één dossier werd begin ‘21 afgehandeld, maar dit dossier liep al voor 
de heraanleg. 

Wadi’s zijn voorzien om water te infiltreren in de bodem en naar het grondwater. Zij staan niet in 
een open verbinding met het netwerk van rioleringen.

&bull; Zijn er al ongevallen genoteerd vanwege de slechte zichtbaarheid op het fietspad?
 Er zijn bij de diensten geen ongevallen bekend met fietsers vanwege de slechte zichtbaarheid.

&bull; Welke maatregelen kunnen genomen worden om de veiligheid te verbeteren?
Sinds de heraanleg is de veiligheid hier alleen maar toegenomen. Bijkomende maatregelen lijken 
hierdoor voorlopig niet aan de orde.
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Met vriendelijke groeten

 

 

Filip Watteeuw

Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

BIJLAGEN BIJ HET ANTWOORD

- Steenakker1.pdf - 

Bijgevoegde bijlage(n) :
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2023_SV_00057 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - WERKZAAMHEDEN IN DE A. DÜRERLAAN - MARIAKERKE 
- BEVOEGDE SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 3 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

In mijn schriftelijke vraag "SV_2022_00099  - Slechte staat straten Mariakerke-Kolegem" van 18 
februari 2022 kaartte ik de slechte staat van de straten achter het Kollekasteel aan. De schepen 
antwoordde toen: "Er zijn in het aangehaalde gebied geen projecten gedefinieerd om binnen de 
huidige legislatuur integraal nieuw aan te leggen, behoudens de voetpaden van de Albrecht 
Dürerlaan."

In oktober 2022 zijn er werkzaamheden in de Albrecht Dürerlaan gestart. De bewonersbrief van 5 
oktober stelt: "We leggen in de Albrecht Dürerlaan de opritten opnieuw aan in betonklinkers en de 
bermen in grasstroken". Over de precieze werkzaamheden is de bewonersbrief niet duidelijk.

Nu blijkt dat het 'opnieuw' aanleggen in de praktijk een grotere impact heeft. Langs de kant van de 
oneven straatnummer worden de verlaagde boordstenen vervangen door verhoogde boordstenen; 
terwijl de kant van de even straatnummers de verlaagde toegang behoudt. De omliggende straten 
hebben geen boordsteen of hebben allen verlaagde boordstenen. 

De straat kende al een historiek van slechte afwatering bij hevige regenval. Bij de huidige 
werkzaamheden zou de versnelde afwatering van de kant met de even huisnummers via de riolering 
niet meer voorzien zijn, maar zou er een infiltratie-voorziening in de berm worden aangelegd.

Een contact tussen een bewoner en de stadsdiensten zou geleid hebben tot de verklaring van de 
stad dat de huidige manier van werken kadert binnen een "experiment van 2 straten in Mariakerke 
en 1 in Drongen". Het zou gaan over de A. Dürerlaan en de Vijverstraat in Mariakerke. 

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

Vraag
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1. Wat is de visie van de schepen over het gebruik van verlaagde en verhoogde boordstenen bij 
de heraanleg van straten? 

2. Hoe kwam de beslissing over de wijzigingen in de inrichting van de Albrecht Dürerlaan 
(verhoogde boordstenen, aangepaste infiltratie, asymmetrische inrichting van de straat, …) 
precies tot stand? Graag een overzicht van wie wanneer welke beslissing nam.

3. Waarom werd gekozen voor een asymmetrische straatinrichting die afwijkt van de 
omliggende straten? Graag meer uitleg over de keuze voor de verhoogde boordsteen langs de 
kant van de oneven straatnummers.

4. Waarom maakt de bewonersbrief geen melding van de voorziene wijzigingen en spreekt de 
brief enkel over een 'heraanleg'?

5. Klopt het dat de huidige werkzaamheden een onderdeel vormen van een "experiment" dat 
ook de Vijverstraat en een straat in Drongen omvat? 

i. Indien ja, graag meer uitleg over dit experiment.
ii. Indien ja, op welke straten is dit van toepassing? 
iii. Indien ja, hoe kwam de beslissing tot dit experiment tot stand?
iv. Indien ja, waarom werd dit experiment niet vermeld in mijn SV_2022_00099? 
v. Indien nee, waarom werd dit op deze manier naar een bewoner gecommuniceerd?

6. Is de schepen op de hoogte van de waterproblematiek bij hevige regenval? Op welke manier 
werd onderzocht wat het effect is van de huidige werkzaamheden op de wateroverlast? Wat 
is het te verwachten effect van de heraanleg op de wateroverlast?

7. Worden er nog andere ingrepen onderzocht of zijn er nog andere ingrepen gepland in de A. 
Dürerstraat of de omliggende straten op het vlak van circulatie? Er gaat bijvoorbeeld de ronde 
dat er plannen zouden zijn om eenrichtingsstraten in te voeren. Graag meer uitleg.

8. Zijn er sinds mijn SV_2022_00099 wijzigingen in het antwoord op de vraag: "Wat is de 
planning en timing om de straten achter het Kollekasteel (in het gebied tussen de N9, de 
Groenestaakstraat en de Eeklostraat) heraan te leggen?"

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met vrijdag 3 maart 2023
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2023_SV_00058 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - VEILIGHEID VOETGANGERS CITADELPARK - BEVOEGDE 
SCHEPEN FILIP WATTEEUW - BETROKKEN BURGEMEESTER - 6 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Bossuyt Anneleen (N-VA)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

-

Vraag

Recent ontving ik een melding dat voetgangers zich wel vaker niet veilig voelen op de paden van het 
Citadelpark door onaangepast rijgedrag door tweewielers. Met name ouderen die minder mobiel 
zijn (vb. door het gebruik van een rollator) vragen zich af of ze nog wel welkom zijn in het park. 
Behoudens vergissing bevat het recent goedgekeurde Voetgangersplan geen specifieke acties voor 
het Citadelpark. 

Vandaar mijn vragen:

1. Is het stadsbestuur op de hoogte van dit probleem? Werden hier meldingen of klachten over 
ontvangen?
2. Vonden er al controles plaats op aangepast fietsgedrag in het Citadelpark? Graag de resultaten 
voor zover beschikbaar.
3. Welke verbetermaatregel(en) ziet het stadsbestuur?
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ANTWOORD

De politie liet ons weten dat zij tot op heden nog geen enkele klacht ontvingen over verkeersonveilig 
of asociaal rijgedrag van de fietsers in het Citadelpark. Bijgevolg werd hier ook niet gericht op 
gecontroleerd.

De toegang tot het Citadelpark voor fietsers is toegelaten gezien zij door de aanwezigheid van het 
verkeersbord M2 onder de uitzondering van het algemeen verbod voor bestuurders vallen dat is 
aangeduid door het verkeersbord C3, geplaatst aan de ingangen van het park.

De fietsers dienen zich in het Citadelpark te houden aan de regels conform de wegcode in het 
bijzonder art.10.1.1°.

Elke bestuurder moet zijn snelheid regelen zoals vereist wegens de aanwezigheid van andere 
weggebruikers, in ’t bijzonder de meest kwetsbaren, de weersomstandigheden, de 
plaatsgesteldheid, haar belemmering, de verkeersdichtheid, het zicht, de staat van de weg, de staat 
en de lading van zijn voertuig, zijn snelheid mag geen oorzaak zijn van ongevallen, noch het verkeer 
hinderen.

Op gevoelige segmenten willen we extra aandacht voor de voetgangers door aangepaste signalisatie 
te gebruiken (bv. signalisatie voor gemengd verkeerd en niet enkel fiets, infoborden,…) zonder te 
zorgen voor een overdaad aan borden. Indien mogelijk bekijken we om de infrastructuur zo aan te 
passen dat fietsers en voetgangers ofwel gescheiden kunnen worden of meer ruimte kunnen delen. 
Dit streven is niet eenvoudig aangezien dit niet onnodig ten koste mag gaan van ontharding.
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2023_SV_00059 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - GERECHTELIJKE PROCEDURES GENTS 
MOBILITEITSBELEID - BEVOEGDE SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 6 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Bossuyt Anneleen (N-VA)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

-

Vraag

De rechtszaken die werden aangespannen in de context van de door het stadsbestuur geplande 
ingrepen aan Gentbruggebrug maken duidelijk dat burgers wel vaker juridische procedures 
aanspannen tegen het Mobiliteitsbeleid van de stad. 

Vandaar mijn vragen: 

1. Hoeveel juridische procedures met betrekking tot parkeer- en mobiliteitsbeleid zijn 
momenteel lopende tegen de stad?

2. Hoeveel juridische procedures werden in 2019-2022 afgesloten? In hoeveel zaken was de 
uitspraak in het voordeel van de stad en in hoeveel zaken won de andere partij?

3. Graag een oplijsting van de in de vragen 1 en 2 gevraagde info op thematische basis, volgens 
type procedure.

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag wordt verlengd tot en met maandag 6 maart 
2023
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2023_SV_00060 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - ONTHARDINGSPROJECT MILJOENENKWARTIER - 
BEVOEGDE SCHEPEN ASTRID DE BRUYCKER - 6 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Bossuyt Anneleen (N-VA)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

-

Vraag

In het Miljoenenkwartier loopt aan het Paul de Smet de Naeyerpark een onthardings- en 
herwaarderingsproject. Dit project ontving ook steun vanwege de Vlaamse overheid. De 
openstelling van het ontharde en vernieuwde park is voorzien voor de lente van dit jaar. 

Vandaar mijn vragen: 

1. Kan de schepen een stand van zaken geven? Zit het project op schema?
2. Kan de schepen de financiële kant toelichten: hoeveel budget werd er voorzien (en zal dit 

voldoende zijn)?; welke bedragen werden al uitgegeven?; welk aandeel draagt de Vlaamse 
overheid?

p   151  van  201



ANTWOORD

In antwoord op uw vragen kan ik u het volgende meegeven:

1. Kan de schepen een stand van zaken geven? Zit het project op schema?

De volledige afwerking wordt verwacht tegen juni. De reden voor deze late afwerking zijn de lange 
leveringstermijnen voor de laatste spelprikkels. De meeste werkzaamheden worden in februari 
afgerond waarna we een ingebruikname van de doorsteken voorzien eind maart.

De werken liepen vertraging op onder meer door de slechte weersomstandigheden. De werken aan 
de centrale rondgang duurden ook langer dan verwacht. In functie van de voorziene heraanleg met 
platines moest daar onder begeleiding van een boomspecialist het wortelgestel van de 
Honingbomen worden onderzocht. Deze bomen maken deel uit van het beschermde stadsgezicht. 
Uit het onderzoek bleek dat het behoud van de wortels en een optimale standplaatsconditie van de 
bomen alleen kon verzekerd worden door aanleg in halfverharding met een minimale fundering. 
Voor deze wijziging was opnieuw goedkeuring van Agentschap Onroerend Erfgoed en een openbaar 
onderzoek nodig.

2. Kan de schepen de financiële kant toelichten:

&bull; Hoeveel budget werd er voorzien (en zal dit voldoende zijn)?

De gunning aan de aannemer gebeurde voor 248.517,95€ (excl. Btw). Hierin zit ook drie jaar 
groenonderhoud na voorlopige oplevering van de werken. Er wordt vanuit gegaan dat het gegunde 
budget voldoende is.

&bull; Welke bedragen werden al uitgegeven?

Tot nog toe werd 55.641,28 (excl. Btw) uitgegeven voor de uitvoering van de werken.

&bull; Welk aandeel draagt de Vlaamse overheid? De Proeftuinen voor Ontharding worden door de 
Vlaamse Overheid gesubsidieerd, voor een maximaal percentage van 75% van de kosten die binnen 
de subsidietermijn worden aangerekend. Omdat de werken vertraging opliepen werd een 
gemotiveerd schrijven gericht aan de Vlaamse Overheid om de termijn te verlengen. Er werd een 
verlenging bekomen van de uitvoeringstermijn waarop de subsidies worden toegekend. Het finale 
subsidiebedrag zal pas gekend zijn na de eindafrekening.
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2023_SV_00061 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - AVS OOST-VLAAMSE TELEVISIE - BEVOEGD 
BURGEMEESTER - 6 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Deckmyn Johan (Vlaams Belang)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

AVS brengt regionaal nieuws uit de regio Meetjesland, Gent en de Vlaamse Ardennen. Het is de 
oudste regionale televisiezender van ons land maar zit nu in slechte papieren. Het bedrijf kampt met 
financiële problemen en heeft bescherming tegen zijn schuldeisers gevraagd en gekregen.

Vraag

Heeft de Stad Gent contracten lopen met de regionale zender AVS?

Om welke bedragen gaat het op jaarbasis?

Welke prestaties levert AVS hiervoor?

Zal AVS zijn verplichtingen in de toekomst kunnen nakomen?

ANTWOORD

Via de media hebben wij inderdaad vernomen dat de Oost-Vlaamse regionale zender AVS met 
financiële problemen kampt.

Onze dienst Communicatie heeft voor 2023 geen vast samenwerkingscontract lopen met AVS. De 
voorbije jaren was dit wel zo en ging Stad Gent een overeenkomst aan voor een pakket zendtijd van 
40 minuten (in 2022 voor een bedrag van EUR 29.573 exclusief). Dit werd ingezet als 
uitzendingen over diverse mogelijke thema’s van 2 minuten over minímum 20 uitzendingen (of 
volgens behoefte) verspreid over het jaar. Een uitzending verscheen in een lus gedurende de avond 
tot de volgende ochtend.

Vanaf dit jaar is er echter gekozen om per dossier – in samenspraak met de diensten - te kijken 
wanneer een uitzending op AVS relevant is in de communicatiestrategie van onze 
informatiecampagnes.

Dienst Evenementen & ambulante handel heeft rond de Gentse Feesten een jaarlijkse samenwerking 
lopen, waarbij AVS 10.000 euro ontvangt in ruil voor reportages. Het is bij hen de bedoeling om dat 
ook dit jaar terug te doen. AVS was bij de vorige edities ook sponsor/partner van het Lichtfestival. Er 
moet nog onderzocht worden in welke mate dat dit in 2024 weer het geval zal zijn.

We volgen de situatie rond AVS en hun bedrijfszekerheid alleszins op.
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2023_SV_00062 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - KOSTPRIJS ILLEGALEN IN GENT - BEVOEGDE SCHEPEN 
RUDY CODDENS - 6 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Deckmyn Johan (Vlaams Belang)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Heel wat illegalen die naar België komen, belanden vaak in grootsteden zoals Gent. Mensen zonder 
wettig verblijf hebben een zeer beperkte toegang tot rechten en diensten in België. Maar dat 
betekent ook niet dat men helemaal geen rechten heeft. Zo hebben mensen die illegaal in ons land 
verblijven bijvoorbeeld recht op dringende medische hulp. Mensen zonder wettige 
verblijfsdocumenten kunnen ook huwen en scheiden of zelfs een kind erkennen. Iemand zonder 
wettig verblijf kan ook eigenaar worden van een huis of appartement maar het bezit van een 
onroerend goed op zich creëert echter geen verblijfsrecht.

Ondanks hun zeer beperkte toegang tot de rechten en diensten in België zorgt hun komst en verblijf 
toch voor een aanzienlijke maatschappelijke kost.

Vraag

Hebben de Stad Gent en het OCMW enig idee wat de globale kostprijs is van de opvang van illegalen 
in Gent? Het gaat dan om (winter)nachtopvang, individuele hulpverlening, huisvesting, 
terugbetalingen (dringende) medische behandelingen, personeelskosten en dergelijke.
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ANTWOORD

Gent wordt inderdaad als grootstad geconfronteerd met de doelgroep mensen zonder wettig 
verblijf. OCMW Gent is betrokken bij het organiseren van de toegang tot dringende medische hulp, 
waar zij wettelijk recht op hebben. 

Voor 2021 kunnen we omtrent deze dringende medische hulp volgende gedetailleerde cijfers 
aanleveren:

• Uitgaven van de medische kosten onder dringende medische hulp welke door de POD MI 
vergoed wordt via Mediprima (ziekenhuiskosten)   voor medische kaarten van OCMW Gent 
bedroeg in 2021 : 2.186.770,68 EUR. Deze kosten worden dus federaal gedragen. 

• Uitgaven van de medische kosten onder dringende medische hulp zijnde medische kosten die 
NIET via Mediprima worden vereffend en die we zelf pre-financieren bedraagt voor 2021 
397.635,46€. Deze kosten worden 100% terugbetaald door de POD MI.

 

De aan de organisatie van dringende medische hulp gerelateerde personeelskost is voor 2023 
geraamd op 1.140.000 euro. Dit betreft maatschappelijk werkers, deskundig medewerkers, 
consulenten en hoofdconsulenten en een leidinggevende (deeltijds). 

 Het volledig in kaart brengen van de kostprijs van de opvang/dienstverlening waar u naar verwijst is 
onmogelijk omdat bij veel dienstverlening het statuut van de gebruiker niet geregistreerd wordt, 
zoals bijvoorbeeld in de nachtopvang.

 We zetten in op het bekomen van structurele en duurzame oplossingen voor deze doelgroep zodat 
het statuut zonder wettig verblijf kan beëindigd worden. Er wordt ingezet op een tweesporenbeleid 
waarbij nagegaan wordt enerzijds of er realistische verblijfsperspectieven zijn en anderzijds of 
vrijwillige terugkeer kan gerealiseerd worden. 

Hieronder kan u de kosten (afgeronde bedragen) van deze specifieke acties terugvinden: 

• Opvang en Oriëntatie in Blekerij - € 300.000 waarvan € 140.000 gesubsidieerd
• Juridische ondersteuning inzake realistische verblijfsrechtelijke pistes – € 150.000
• Opvang en Oriëntatie via middenveld (wordt binnenkort opgestart) -  € 110.000
• Personeel beleidscel (0,5 VTE projectleider O&O) - € 30.000
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2023_SV_00063 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - HERWAARDERING PAUL DE SMET DE NAEYERPARK - 
BEVOEGDE SCHEPEN ASTRID DE BRUYCKER - BETROKKEN SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 7 FEBRUARI 
2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Decker Carl (Open Vld)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Het Paul de Smet de Naeyerpark ligt centraal in het Miljoenenkwartier en voor velen eigenlijk een 
wat verborgen pareltje in onze stad.

In het najaar van vorig jaar startten de werken voor de herwaardering van dit prachtig stukje groen 
dat werd aangelegd in de zone waar in 1913 de Wereldtentoonstelling plaatsvond. De belangrijkste 
ingreep is het verwijderen van de asfaltstroken tussen de drie parkzones om zo één aaneensluitend 
park te creëren.

De grote werkzaamheden hadden eind 2022 al afgerond moeten zijn, maar liepen vertraging op 
door de weersomstandigheden.

Vraag

1. Wanneer zullen de werken volledig afgerond zijn?
2. Is er al een concrete timing voor de openstelling van het heraangelegde park?

ANTWOORD

In antwoord op uw vragen kan ik u het volgende meegeven:

1. Wanneer zullen de werken volledig afgerond zijn? De volledige afwerking wordt verwacht tegen 
juni. De reden voor deze late afwerking zijn de lange leveringstermijnen voor de laatste spelprikkels. 
De meeste werkzaamheden worden in februari afgerond waarna we een ingebruikname van de 
doorsteken voorzien eind maart.

De werken liepen inderdaad vertraging op onder meer door de slechte weersomstandigheden. De 
werken aan de centrale rondgang duurden ook langer dan

verwacht. In functie van de voorziene heraanleg met platines moest onder begeleiding van een 
boomspecialist het wortelgestel van de Honingbomen worden onderzocht. Deze bomen maken deel 
uit van het beschermde stadsgezicht. Uit het onderzoek bleek dat het behoud van de wortels en een 
optimale standplaatsconditie van de bomen alleen kon verzekerd worden door aanleg in 
halfverharding met een minimale fundering. Voor deze wijziging was opnieuw goedkeuring van 
Agentschap Onroerend Erfgoed en een openbaar onderzoek nodig.

2. Is er al een concrete timing voor de openstelling van het heraangelegde park? De openstelling van 
het park kan na de voorlopige oplevering bij volledige afwerking in juni.
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2023_SV_00064 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - ALBRECHT DÜRERLAAN - BEVOEGDE SCHEPEN FILIP 
WATTEEUW - 9 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Bossuyt Anneleen (N-VA)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

/

Vraag

Ik kreeg een klacht van een bewoner over de staat van de Albrecht Dürerlaan te Mariakerke. Een 
paar maanden terug werden langs één straatkant verhoogde boordstenen voorzien terwijl dat aan 
de andere straatkant niet gebeurde.

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld:

• Er wordt geklaagd over de slechte staat van de weg zelf, zijn er plannen om de straat her aan 
te leggen?

• Waarom werd één straatkant voorzien van verhoogde boordstenen en de andere niet?
• De burger heeft zelf al verhaal gehaald bij de diensten en daar spreekt men over een 

experiment dat wordt uitgevoerd. Kan dit experiment worden toegelicht?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze mail is verlengd tot en met donderdag 9 maart 2023
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2023_SV_00065 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - GRONDWETLAAN - BEVOEGDE SCHEPEN FILIP 
WATTEEUW - 9 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Taeldeman Sven (Vooruit)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Opnieuw werd door het openzwaaien van een autodeur naast het bijzonder smalle geschilderde en 
afgebladderde fietspadje van de Grondwetlaan een fietser geraakt, dewelke gewond raakte.

De Grondwetlaan heeft zoals de naam doet vermoeden een breed profiel, helaas zonder bomen in 
de parkeervakken en zonder degelijke fietspaden.

Ik stelde in het verleden hierover al meerdere mondelinge en schriftelijke vragen.

We weten dat er een Wijkmobiliteitsplan voor Sint-Amandsberg in opmaak is, maar er kan niet meer 
gewacht worden met ingrijpen op heel korte termijn om de veiligheid voor de fietser te verhogen, in 
afwachting van een structurele ingreep.

Vraag

• Wat zijn nu de plannen op heel korte, en op (midden)lange termijn met de Grondwetlaan en 
eerste deel Hogeweg? 

• Heel korte termijn, komende weken en maanden : kunnen er bv. opnieuw dmv 
schilderwerken duidelijkere en bredere fietspaden geschilderd worden, eventueel met 
schrikafstand t.o.v. openslaande deuren van geparkeerde wagens? Komt er een 
snelheidsverlaging, en wanneer? Andere maatregelen gepland, en tegen wanneer? 

• Plannen op (midden)lange termijn? Graag enige duiding bij de plannen met deze as. 
• Is het mogelijk om in de parkeerstroken plantvakken voor bomen te gaan voorzien? Graag wat 

duiding. Indien dit nog niet bekeken is, kan dit dan onderzocht worden aub? 

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag wordt verlengd tot en met donderdag 9 maart 
2023
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2023_SV_00066 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - SASKESBRUG - BEVOEGDE SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 
9 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Taeldeman Sven (Vooruit)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Tijdens de commissie van 07/02/23 antwoordde de schepen op mijn vraag naar een eventuele 
geniebrug om de oversteekbaarheid van de Schelde te verbeteren thv de sluis van Gentbrugge, dat 
er heel binnenkort een studie start voor de opwaardering van het pad over de sluisdeur 
(‘Saskesbrug’).

 

Vraag

• Welke breedte van fietsoversteek wordt daarbij voorgesteld, en zal er mogen worden over 
gefietst (ipv verplicht afstappen cfr vandaag)? 

• Zijn er recente gebruikscijfers bekend van dit Saskesbrugje? Hoeveel fietsers en voetgangers 
maken er dagelijks gebruik van dit Saskesbrugje? 

• Tijdens de werken die er in 2024 zullen volgen, zal deze oversteek Saskesbrug vermoedelijk 
enkele maanden niet bruikbaar zijn.  Wordt er in het onderzoek ook meegenomen welk 
alternatief er is voor die periode? Zo neen, graag mee te nemen in de onderzoeksopdracht. 
Het is immers een druk gebruikt Scheldeoversteekje en de eerstvolgende oversteken 
betekenen makkelijk een (anderhalve) km omrijden.  Voor die werfperiode kan de geniebrug 
t.h.v. frituur Lily misschien net wél een alternatief zijn, kan dit mee bekeken worden als 
alternatief tijdens de werfperiode?
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ANTWOORD

&bull; Welke breedte van fietsoversteek wordt daarbij voorgesteld, en zal er mogen worden over 
gefietst (ipv verplicht afstappen cfr vandaag)?

Deze brug wordt een onderdeel van de F400, dit is de ringfietssnelweg rond Gent.  Het is dus evident 
dat de nieuwe brug ook door fietsers kan worden gebruikt en dat zij niet meer moeten afstappen. 
 De tracé- en inrichtingsstudie moet nog worden opgestart, maar wellicht mag ervan worden 
uitgegaan dat het fietsvademecum bepalend zal zijn voor de maatvoering en de breedte.  Ter 
vergelijking geef ik u graag mee dat heel wat recente fietsbruggen in Gent een nettobreedte kregen 
van 4m50 (dit is de breedte tussen de relingen).

&bull; Zijn er recente gebruikscijfers bekend van dit Saskesbrugje? Hoeveel fietsers en voetgangers 
maken er dagelijks gebruik van dit Saskesbrugje?

De meest recente “officiële” telling dateert uit mei 2017 en toont 451 passanten in de ochtendspits 
en 226 in de avondspits (zowat 90% zijn fietsers).  Rekening houdende met de sterke stijging van het 
aantal fietsers in Gent sinds 2017, mogen deze aantallen worden geëxtrapoleerd en met zowat de 
helft verhoogd.   

&bull; Tijdens de werken die er in 2024 zullen volgen, zal deze oversteek Saskesbrug vermoedelijk 
enkele maanden niet bruikbaar zijn. Wordt er in het onderzoek ook meegenomen welk alternatief 
er is voor die periode? Zo neen, graag mee te nemen in de onderzoeksopdracht. Het is immers een 
druk gebruikt Scheldeoversteekje en de eerstvolgende oversteken betekenen makkelijk 
een (anderhalve) km omrijden. Voor die werfperiode kan de geniebrug t.h.v. frituur Lily misschien 
net wél een alternatief zijn, kan dit mee bekeken worden als alternatief tijdens de werfperiode?

Gezien de tracé- en inrichtingsstudie nog moet starten is het op vandaag nog helemaal niet zeker of 
de toekomstige brug ook op exact dezelfde plaats komt te liggen als de huidige sluispassage.  De 
verschillende pistes moeten immers nog tegen elkaar worden afgewogen. Grof gesteld zijn er 3 
mogelijkheden: een fietsbrug ter hoogte van de huidige locatie (de “saskes”), een fietsbrug vlak voor 
de sluiskom (ter hoogte van de frituur) en een fietsbrug in het verlengde van de Denderlaan (aan de 
andere kant van de spoorweg). Zoals reeds gesteld moet daarbij telkens rekening worden gehouden 
met de randvoorwaarden, zoals de geplande realisatie van een derde spoor, een vlot tracé voor de 
fietssnelweg F400, de oversteekbaarheid van Delvinlaan en R40, de bestemming van de sluiskom en 
het “eiland”, etc… 

2 van de 3 alternatieven vallen dus alvast niet samen met de huidige locatie.  En zelfs indien er toch 
voor een locatie in het verlengde van de Zalmstraat zou gekozen worden (de “saskes”) is het 
evenzeer mogelijk dat de passage over de “saskes” tijdens de werken gewoon open blijft.  Veel zal 
immers afhangen van de geplande “doorvaarthoogte” en de toekomstige functie van de grote 
sluiskom.  Ook dit maakt deel uit van het voorafgaand onderzoek.  Momenteel kan hierover dus nog 
niet veel worden gezegd.  Maar stel dat er tijdens de werken toch hinder zou zijn dan gaan we ervan 
uit dat De Vlaamse Waterweg, gezien het belang van deze verbindende schakel, toch de moeite zal 
doen om hier naar geschikte alternatieven te zoeken naar analogie met o.m. de Tweegatenbrug en 
de Muinkbrug. 
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2023_SV_00067 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - HORECA- EN HANDELSRUIMTES AAN HET VLEESHUIS - 
BEVOEGDE SCHEPEN HAFSA EL-BAZIOUI - 9 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Taeldeman Sven (Vooruit)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Tegen het Vleeshuis staan er een aantal kleine handelsruimtes, waaronder het schattig frituurtje, 
‘Bij Filip’ (dat in zeker opzicht zelf al een erfgoedkarakter heeft), en de horecazaak ‘Galgenhuisje’. Het 
zou jammer zijn dat deze verdwijnen met de restauratie van het Vleeshuis.

Vraag

• Wat zijn - in het licht van de plannen met de restauratie van het Vleeshuis – de plannen met 
deze kleine handelsruimtes en café Galgenhuisje? Kunnen deze actief blijven tijdens de 
restauratiewerken aan het Vleeshuis? En zullen ze blijven bestaan nà de werken? Graag wat 
duiding. 

• Hoe lang loopt de concessie van de frituur? Zal deze frituur kunnen blijven werken tijdens de 
restauratiewerken aan het Vleeshuis, en zal het kunnen blijven bestaan nà de werken? 

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met donderdag 23 februari 2023
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2023_SV_00068 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - TRIVÉLO - BEVOEGDE SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 
BETROKKEN SCHEPEN RUDY CODDENS 9 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Taeldeman Sven (Vooruit)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Op initiatief van Gentenaars, en na een testfase in ’21, werd in ’22 de taxidienst ‘TriVelo’ uitgerold in 
Gent. Met deze fietstaxidienst focust de Fietsambassade op duurzaam, betaalbaar fietstaxivervoer 
van minder mobiele personen in Gent, over relatief korte verplaatsingen van deur tot deur. Een rit 
kost slechts 2,5 €, heen en terug 5€. En de chauffeurs van de fietstaxi's zijn een mix van 
nieuwkomers en minder nieuwe Gentenaars. Ze kregen een degelijke opleiding om met de fietstaxi 
te rijden. Er ontstaat hierdoor ook een leuke kennismaking.

 

Vraag

• Hoe wordt dit nu na 9 maanden geëvalueerd? Bestaat er een soort eerste evaluatie? 
◦ zijn er nu al enkele vaststellingen mee te geven? Graag op hoofdlijnen de bevindingen.
◦ Hoeveel ritten werden er al gereden? 
◦ Hoeveel chauffeurs zijn er, en volstaat dit in deze opstartfase? 
◦ Wat vinden de passagiers zelf? is er bv. al een terugkoppeling van de Ouderenraad, en 

zo ja, kan deze worden meegegeven met het antwoord op deze schriftelijke vraag? 
• Zal het project worden verdergezet? Wat zijn de toekomstplannen? 

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze schriftelijke vraag wordt verlengd tot en met 
donderdag 9 maart 2023
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2023_SV_00069 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - ADVIES VAN STAD GENT AAN DE LIJN OVER BUSLIJN 18 - 
OPVOLGVRAAG COM MEO FEBRUARI 2023 - BEVOEGDE SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 10 FEBRUARI 
2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Ik ondervroeg de schepen in de COM MEO van februari 2023 over de aangepaste dienstregelingen 
bij De Lijn in Gent en de geschrapte haltes.

Op mijn vraag over buslijn 18 in Drongen-Luchteren ("Welk advies heeft de stad precies gegeven 
over de halte-inplanting aan de Antoon Catriestraat? Werd er advies verleend met kennis van het 
terrein?"), gaf de schepen het volgende antwoord:

"Er is zeer regelmatig contact met De Lijn via verschillende kanalen, maar over de operationele 
aanpassingen worden we meestal nogal voor voldongen feiten gesteld. We krijgen een mail met: dit 
zijn de aanpassingen. Ter info. Men vraagt soms wel advies, maar finaal beslist De Lijn. En ze moeten 
dat doen met de budgetten die ze hebben, binnen het kader van budgetneutraliteit. Als u meer info 
wil over welk advies op welk voorstel is gedaan, kan u dat via een SV doen."

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

Vraag

1. Welk advies heeft de stad precies gegeven over de halte-inplanting aan de Antoon 
Catriestraat? Werd er advies verleend met kennis van het terrein?

2. Welke andere adviezen met betrekking op buslijn 18 in Drongen heeft de stad gegeven aan De 
Lijn in de periode 2020, 2021, 2022 en 2023?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag wordt verlengd tot en met vrijdag 10 maart 
2023
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2023_SV_00070 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - HORECA-EN HANDELSRUIMTES AAN HET VLEESHUIS - 
BEVOEGDE SCHEPEN HAFSA EL-BAZIOUI - 10 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Taeldeman Sven (Vooruit)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Tegen het Vleeshuis staan er een aantal kleine handelsruimtes, waaronder het schattig

frituurtje, ‘Bij Filip’ (dat in zeker opzicht zelf al een erfgoedkarakter heeft), en de

horecazaak ‘Galgenhuisje’. Het zou jammer zijn dat deze verdwijnen met de restauratie

van het Vleeshuis.

Vraag

• Wat zijn - in het licht van de plannen met de restauratie van het Vleeshuis – de

          plannen met deze kleine handelsruimtes en café Galgenhuisje? Kunnen deze

          actief blijven tijdens de restauratiewerken aan het Vleeshuis? En zullen ze blijven

          bestaan nà de werken? Graag wat duiding.

    •    Hoe lang loopt de concessie van de frituur? Zal deze frituur kunnen blijven

         werken tijdens de restauratiewerken aan het Vleeshuis, en zal het kunnen blijven

         bestaan nà de werken?
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ANTWOORD

De handelsruimtes die tegen het Groot Vleeshuis zijn gebouwd, worden historisch de penshuisjes 
genoemd omdat er naast de historische markthal altijd ook neven-activiteiten plaatsvonden – gezien 
de naam, niet zelden met afgeleide producten. Vandaag is één penshuisje ingevuld.

Over de looptijd van de contracten en de toekomst van de handelsruimtes na de restauratie kan ik 
me enkel uitspreken over de penshuisjes 1 t.e.m. 7 die in eigendom van de Stad Gent zijn. Het 
Galgenhuisje is in privaat eigendom.

Penshuisje 1/2/3 en penshuisje 5/6 hebben op dit moment geen invulling. Er is geen lopende 
(handels)huur. Na de oplevering van de werken aan het Groot Vleeshuis, kan de Stad op zoek gaan 
naar een nieuwe invulling. De penshuisjes zelf zijn ook aan renovatie toe wat de 
elektriciteitsvoorziening betreft.

Penshuisje 4, beter gekend als Frituur Filip, heeft een handelshuurovereenkomst die loopt tot en 
met 30 september 2027. De diensten staan in contact met de uitbater. Zodra de timing van de 
werken concreet wordt en de techniciteit gekend is, zal er met meer informatie dan vandaag in 
overleg gegaan worden. De penshuisjes zijn gebouwd tegen een gedeelte van het Vleeshuis dat nog 
niet eerder gerenoveerd werd. Mogelijke hinder kan dus helaas niet uitgesloten worden.

Wat het Galgenhuisje betreft zal de mogelijke impact van de werken kleiner van aard zijn, aangezien 
er bij de eerste vier traveeën minder ingrijpende werken gepland worden. Die vier traveeën werden 
eind jaren 90 al deels gerenoveerd. Er zal steeds overlegd worden met de eigenaar om de hinder zo 
beperkt mogelijk te houden. Het Galgenhuisje is voor de duidelijkheid geen stadseigendom. Maar 
ook met deze uitbater(s) staan de diensten in contact. Ook zij zullen uiteraard geïnformeerd worden 
over het verloop van de werken van zodra deze concreet worden.

Penshuisje 7 maakt deel uit van de handelshuurovereenkomst met vzw EROV. De vroegtijdige en 
minnelijke beëindiging van de overeenkomst ligt ter goedkeuring voor bij de gemeenteraad in de 
zitting van februari. Na de beëindiging van de overeenkomst zal penshuisje 7 geen invulling meer 
hebben. Rekening houdend met de uit te voeren werken aan het Groot Vleeshuis, wordt er 
momenteel niet gezocht naar een nieuwe invulling.

Informatief een kaart met de locatie van de penshuisjes en de nummering:
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2023_SV_00071 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - SNOEIEN BOMEN ZWEMBADSTRAAT WONDELGEM - 
BEVOEGDE SCHEPEN ASTRID DE BRUYCKER - 13 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Buurtbewoners melden me dat de bomen in de Zwembadstraat sinds lang niet meer gesnoeid zijn.

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

Vraag

1. Kan de schepen meedelen wat de snoeifrequentie/het snoeiprogramma is voor deze bomen? 
Wanneer was de laatste keer? 

2. Wanneer zullen de bomen in de Zwembadstraat gesnoeid worden?

ANTWOORD

In antwoord op uw vragen kan ik u het volgende meegeven:

1. Kan de schepen meedelen wat de snoeifrequentie/het snoeiprogramma is voor deze bomen? 
Wanneer was de laatste keer?

De bomen in de Zwembadstraat worden zoals de meeste straatbomen in Gent (enkel) indien nodig 
gesnoeid in functie van de vrije doorgang voor fietsers en gemotoriseerd verkeer en in functie van 
de gezondheid en veiligheid van de bomen, zoals bijv. het wegnemen van dood hout of uitlichten van 
de kroon. Waar mogelijk respecteert de Groendienst de natuurlijke “habitus” van de boom.

De bomen in de Zwembadstraat krijgen gemiddeld om de 7 jaar een onderhoudssnoei, maar die 
frequentie is afhankelijk van de groeiomstandigheden en kan dus variëren. De lindes in de 
Zwembadstraat kregen voor het laatst een onderhoudssnoei in 2019.

2. Wanneer zullen de bomen in de Zwembadstraat gesnoeid worden?

De volgende onderhoudssnoei voor deze bomen staat gepland voor 2025, maar die datum is zoals 
gezegd afhankelijk van de specifieke situatie. Indien de bomenexperts van de Groendienst oordelen 
dat een begeleidingssnoei eerder nodig is, kan dit sneller worden uitgevoerd, dan wel uitgesteld 
worden naar een latere datum.

De lindes in de Zwembadstraat krijgen de mogelijkheid om uit te groeien tot mooie bomen met een 
natuurlijke “habitus”. Daarom zal een onderhoudssnoei altijd eerder beperkt zijn in functie van de 
gezondheid van de boom en om de vrije doorrijhoogte te garanderen.
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2023_SV_00072 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - SLECHTE STAAT VAN HET WEGDEK AAN DE  VLASMARKT 
- BEVOEGDE SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 14 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Taeldeman Sven (Vooruit)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Een tweetal jaar terug werd beslist om de plannen voor de herinrichting van de Vlasmarkt en de 
omgeving van Sint-Jacobs te herbekijken. De werken zouden niet in één beweging worden 
uitgevoerd maar gefaseerd. In 2022 kregen de Keizer Karelstraat en een deel van de Vlasmarkt een 
nieuwe toplaag. Ook de Belfortstraat werd eerder al in een nieuw jasje gestoken.

Ik vind het dan ook heel vreemd dat een deel van het wegdek van de Belfortstraat en de Vlasmarkt 
(vanaf de hoek van de Kammerstraat tot aan de bushaltes aan de Vlasmarkt) toch nog in een enorm 
slechte staat verkeert. De oneffen ligging van de kasseien en de putten in het wegdek maken de 
passage voor fietsers onveilig. Valpartijen zijn dan ook onvermijdelijk.

Vraag

1. Bent u ook van oordeel dat het openbaar domein op dit gedeelte er onveilig bijligt?
2. Waarom worden die kasseien niet ook vervangen door een effen baangedeelte?
3. Zal dit tussenstuk op korte termijn worden aangepakt - en zo ja, wanneer?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met woensdag 1 maart 2023
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2023_SV_00073 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - NETHEID BUSPARKING DAMPOORT - BEVOEGDE 
SCHEPEN BRAM VAN BRAECKEVELT - 15 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Vandenbroucke Joris (Vooruit)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Het valt me op dat er op en rond de busparking tussen de Kasteellaan en het Luc Lemiengrepad 
quasi dagelijks grote aantallen zakken met afval rondslingeren. Rond de openbare vuilnisbak aan de 
parking zelf zie ik regelmatig stapels dichtgeknoopte plastic zakjes met afval liggen. Wellicht is dit 
geen toeval, gelet op het grote aantal bussen voor de lange(re) afstand die er dagelijks honderden 
passagiers afzetten en oppikken. Het zou me verbazen dat die bussen het afval van hun passagiers 
terug meenemen.  Een andere "hotspot" vlakbij is de elektriciteitskast aan de trappen van het 
voetpad richting Dampoort-station en het uiteinde van de fietstunnel. Ook daar zie ik dagelijks 
plastic zakken met afval liggen. 

Vraag

- Kan u bevestigen dat de busparking en de elektriciteitskast hotspots zijn voor sluikstorten? Blijkt 
dit ook uit meldingen via de app? Hoe vaak gaat een ploeg van Ivago op die plekken
   langs? 

- Zijn er afspraken gemaakt met de busmaatschappijen die op die parking hun passagiers oppikken 
en afzetten over het afval dat zij achterlaten? 

- Is het niet nodig om op de busparking meer infrastructuur te voorzien waar afval kan worden 
achtergelaten op een ordentelijke manier, gelet op het grote aantal mensen dat er dagelijks 
  passeert? 

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met woensdag 1 maart 2023
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2023_SV_00074 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - VEILIGHEID FIETSERS IN DE EIKSTRAAT (TIJDENS 
WERKEN) - BEVOEGDE SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 15 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Pee Jef (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Geachte schepen

Door de aanvang van de werken aan het Nooddorp in de Eikstraat, is er momenteel heel wat meer 
(vracht)verkeer.

Bewoners signaleren me een gevaarlijke situatie voor de fietsers, in de bocht, ter hoogte van het 
huisnummer 19. Daar staan momenteel al paaltjes om de voetgangers te beschermen, maar door 
het parkeren van de auto's tot op de hoek, is daar nu een gevaarlijke situatie voor de fietsers.

Het aanbrengen van gele lijnen zou een oplossing kunnen bieden.

Vandaar mijn vragen:

Vraag

- kan de situatie ter plaatse eens bekeken worden?

- en indien nodig gele lijnen aangebracht worden of een andere maatregel ter beveiliging van de 
fietsers?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met woensdag 1 maart 2023
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2023_SV_00075 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - WINDTURBINES OP OCMW-GRONDEN - BEVOEGDE 
SCHEPEN - SAMI SOUGUIR - 15 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Lysebettens Jeroen (Groen)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

In de visienota over OCMW-gronden staat:

"OCMW is eigenaar van een aantal potentiële gronden voor windturbines. Bij potentiële gronden 
kan er bij sterke interesse en na aftoetsen bij de provincie en desbetreffende gemeente een 
marktbevraging opgestart worden. Na marktbevraging (minimumvoorwaarden en hoogste bieder) 
kan een recht van opstal afgesloten worden met een projectontwikkelaar (dit kan ook een 
coöperatieve vennootschap of vereniging zijn). De termijn voor het vervullen van de opschortende 
voorwaarden wordt opgetrokken tot maximum vijf jaar, het voordeel daarvan is om niet elke twee 
jaar de overeenkomst te moeten verlengen indien er nog geen vergunning is en vijf jaar is nog 
beperkt in tijd. Bij voorkeur sluit de projectontwikkelaar een overeenkomst af met de pachter (en 
niet het OCMW) nadat een overeenkomst is afgesloten met het OCMW."

Op deze manier kunnen de OCMW-gronden hun kerntaak vervullen zonder dat we ze moeten te 
gelde maken.

Vraag

• Is er al een inventaris opgemaakt van de verschillende bestaande en nieuwe potentiële 
locaties voor windturbines op de OCMW gronden?

• Wat is de stand van zaken van de lopende dossiers? Zijn er projecten gepland? Zo niet, welke 
stappen moeten doorlopen worden om dit te bereiken?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met woensdag 1 maart 2023.
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2023_SV_00076 - SCHRIFTELIJKE VRAAG -  HERSTELGESPREKKEN IN DE NACHTOPVANG - 
BEVOEGDE SCHEPEN - RUDY CODDENS - 15 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Winter Anita (Groen)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Daklozen die niet komen opdagen, niettegenstaande er telefonisch een afspraak werd gemaakt, 
worden in de nachtopvang gesanctioneerd en kunnen zich de daaropvolgende nacht niet aanbieden.

Wangedrag in de nachtopvang wordt eveneens gesanctioneerd, zoals voorzien in het huishoudelijk 
reglement, en wordt pas ongedaan gemaakt na een herstelgesprek.

Vraag

1. Hoeveel individuele mensen werden in 2022 gesanctioneerd met één nacht wegens niet 
komen opdagen? 

2. Hebben we zicht of deze mensen zich nadien opnieuw aanmelden? En of daklozen 
verschillende malen deze regel overtreden?

3. Hoeveel daklozen werden gesanctioneerd naar aanleiding van wangedrag in 2022? 
4. Hoeveel onder hen (of hun toeleider) namen nadien contact op voor een herstelgesprek? 
5. Hoeveel van dergelijke gesprekken leiden tot hernieuwde toegang tot de nachtopvang?
6. Is er hier sprake van recidivisten? Hoeveel? 

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag wordt verlengd tot en met 15 maart 2023.
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2023_SV_00077 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - INNAMES OPENBAAR DOMEIN: CONTROLE OP 
AANGEVRAAGDE DUURTIJD + AANBRENGEN SIGNALISATIE - BEVOEGDE SCHEPEN - FILIP 
WATTEEUW - 15 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Bossuyt Anneleen (N-VA)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

-

Vraag

Van burgers ontvang ik meldingen over het feit dat innames van het openbaar domein in hun straat 
niet overeenkomen met de aangevraagde duurtijd. Werken starten bijvoorbeeld soms pas meerdere 
dagen nadat de inname – met bijgaand parkeerverbod – is ingegaan. Op die manier duurt de hinder 
voor bewoners langer dan nodig. Daarnaast verneem ik dat de termijn van 48u (voorafgaand aan de 
werken) voor het plaatsen van de signalisatie niet altijd gerespecteerd wordt. 

Vandaar mijn vragen: 

1. Welke controle of opvolging is er vanwege de stad inzake de aangevraagde duurtijd bij 
innames openbaar domein? Hoeveel meldingen/klachten werden hierover ontvangen in 
2022?

2. Welke controle is er op het tijdig aanbrengen van signalisatie of informeren van bewoners? 
Hoeveel meldingen/klachten werden hierover ontvangen in 2022?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met woensdag 1 maart 2023.
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2023_SV_00078 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - WACHTLIJSTEN, PATIËNTENSTOP HUISARTSEN EN 
WIJKGEZONDHEIDSCENTRA IN GENT - BEVOEGDE SCHEPEN - RUDY CODDENS - 15 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Winter Anita (Groen)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

De Corona pandemie was een zware tijd voor alle zorgverstrekkers en zeker ook voor de huisartsen. 
Een aantal huisartspraktijken en wijkgezondheidscentra voerden noodgedwongen tijdelijk een 
patiëntenstop in. Cijfermatig zouden er voldoende huisartsen zijn in Gent nl ongeveer 1/900 
inwoners. We weten ook dat Gent een uitstekend functionerende huisartsenvereniging heeft en 11 
wijkgezondheidscentra die samen werken in de eerstelijnszone. 

Vraag

1. Is er zicht op hoeveel huisartsen in Gent nog steeds een patiëntenstop hebben? 
2. Zijn er nog wijkgezondheidscentra die hun aantal patiënten moeten beperken?
3. Zijn er klachten van Gentenaars die geen toegang vinden in hun buurt tot een huisarts?
4. Hebben we zicht op het aantal patiënten die op een wachtlijst staat voor een huisarts?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag wordt verlengd tot en met 15 maart 2023.
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2023_SV_00079 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - DIGITAAL AANMELDINGSSYTEEM ONDERWIJS - 
BEVOEGDE SCHEPEN - EVITA WILLAERT - 16 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Verhoeve Martine (Open Vld)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Het digitaal aanmeldingssysteem kan geen onderscheid maken tussen wie een gezin vormt en met 
wie men in cohousing samenwoont.

De cohousers maken daar gebruik van om zich in te schrijven in een voorrangsperiode van broers en 
zussen, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling van het systeem.

De voorwaarden om aanzien te worden als broer en zus, is meer dan dezelfde ouders hebben.

Volgende mogelijkheden kunnen voorkomen :

1. Broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres 
wonen,

2. Halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde 
adres wonen,

3. Kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) 
hebben (vb. stiefbroers en -zussen).

Volgens punt 3 doet men niets verkeerd, maar door hetgeen tussen de haakjes staat is duidelijk dat 
dat niet de intentie geweest is van het beleid en dat men dus steeds een vorm van gezinsverband 
 beoogd heeft.

Vraag

1. Is dit een gekend probleem ?
2. Hoeveel keer is dit reeds voorgekomen ?
3. Kan men dit in de toekomst voorkomen ?
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ANTWOORD

Uw schriftelijke vraag over het digitaal aanmeldsysteem werd in goede orde ontvangen.

U stelt inhoudelijke vragen naar beleid en historiek van een systeem onder de bevoegdheid van het 
LOP – Lokaal Overleg Platform. Het LOP is geen stedelijk orgaan, maar een Vlaamse bevoegdheid. 
Lokale overlegplatforms (vlaanderen.be)

Tot mijn spijt kan ik uw vraag niet zelf beantwoorden, maar ik bezorg u graag de coördinaten van de 
LOP-deskundigen die de Gentse regio opvolgen:

• Maarten Haesaert (secundair onderwijs): maarten.haesaert@ond.vlaanderen.be
• Els Bertels (basisonderwijs): els.bertels@ond.vlaanderen.be
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2023_SV_00080 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - DIGITAAL AANMELDINGSSYTEEM ONDERWIJS 

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Verhoeve Martine (Open Vld)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Het digitaal aanmeldingssysteem kan geen onderscheid maken tussen wie een gezin vormt en met 
wie men in cohousing samenwoont.

De cohousers maken daar gebruik van om zich in te schrijven in een voorrangsperiode van broers en 
zussen, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling van het systeem.

De voorwaarden om aanzien te worden als broer en zus, is meer dan dezelfde ouders hebben.

Volgende mogelijkheden kunnen voorkomen :

1. Broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres 
wonen,

2. Halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde 
adres wonen,

3. Kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) 
hebben (vb. stiefbroers en -zussen).

Volgens punt 3 doet men niets verkeerd, maar door hetgeen tussen de haakjes staat is duidelijk dat 
dat niet de intentie geweest is van het beleid en dat men dus steeds een vorm van gezinsverband 
 beoogd heeft.

Vraag

Is dit een voor u gekend probleem ? 

ANTWOORD

-
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2023_SV_00081 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - SCHUILHUISJES TRAMLIJN 1 IN WONDELGEM - 
BEVOEGDE SCHEPEN - FILIP WATTEEUW - 17 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Vanaf de tramhalte Roodborstjesstraat tot en met de halte aan de supermarkt Delhaize van lijn 1 in 
Wondelgem zijn reeds meerdere maanden de schuilhuisjes het mikpunt van vandalisme. Onlangs 
nog werden de ramen van het schuilhuisje aan de halte Roodborstjesstraat ingeslagen en van het 
schuilhuisje aan dezelfde halte richting Evergem blijft alleen nog het dak over. Bovendien is aan 
meerdere schuilhuisjes de verlichting weg.

Bij regenweer en felle wind – waarmee we de laatste weken regelmatig af te rekenen kregen – is het 
voor de wachtende tramgebruikers allesbehalve comfortabel.

Door het uitvallen van de verlichting kan de trambestuurder, in de donkere wintermaanden - vooral 
’s morgens en ’s avonds - niet zien of er mensen op de tram staan te wachten. De onverlichte 
schuilhuisjes zorgen bovendien voor een onveilig gevoel bij de wachtende tramreizigers.

Het vandalisme aan de schuilhuisjes is een oud zeer, waarvan de wachtende tramreizigers steeds het 
slachtoffer zijn. Gezien de winter nog niet meteen voorbij is, is het wenselijk dat de schuilhuisjes zo 
vlug mogelijk hersteld worden. 

Vraag

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

1/ Overweegt de schepen – gezien de veelvuldige vernielingen – materiaal te laten gebruiken dat 
moeilijker te beschadigen is, zoals bijvoorbeeld gepantserd glas? 

2/ Overweegt de schepen andere pistes om de veelvuldige vernielingen aan schuilhuisjes aan te 
pakken? Zo ja, welke pistes overweegt de schepen?

3/ Heeft De Lijn overleg gehad over het vandalisme aan de schuilhuisjes? Zo ja, met welke 
instanties? Wat was het resultaat van dit overleg? Ingeval nog geen overleg heeft plaats gevonden, 
wanneer zal dit overleg gepland worden en met welke instanties? 

4/ Welke acties voorziet De Lijn om dit vandalisme te voorkomen? Op welke termijn?

5/ Wanneer zal gestart worden met de herstelling van de beschadigde schuilhuisjes? Tegen wanneer 
kunnen alle schuilhuisjes op het traject van lijn 1 in Wondelgem hersteld zijn? 
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ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met woensdag 3 maart 2023.
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2023_SV_00082 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - DIGITAAL AANMELDINGSSYTEEM ONDERWIJS - 
BEVOEGDE SCHEPEN - EVITA WILLAERT - 17 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Verhoeve Martine (Open Vld)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Het digitaal aanmeldingssysteem kan geen onderscheid maken tussen wie een gezin vormt en met 
wie men in cohousing samenwoont.

De cohousers maken daar gebruik van om zich in te schrijven in een voorrangsperiode van broers en 
zussen, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling van het systeem.

De voorwaarden om aanzien te worden als broer en zus, is meer dan dezelfde ouders hebben.

Volgende mogelijkheden kunnen voorkomen :

1. Broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres 
wonen,

2. Halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde 
adres wonen,

3. Kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) 
hebben (vb. stiefbroers en -zussen).

Volgens punt 3 doet men niets verkeerd, maar door hetgeen tussen de haakjes staat is duidelijk dat 
dat niet de intentie geweest is van het beleid en dat men dus steeds een vorm van gezinsverband 
 beoogd heeft.

Vraag

1. Is dit een voor u gekend probleem ?  
2. Bent u bereid om dit vanuit de Stad aan te kaarten bij het LOP ?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met woensdag 3 maart 2023.
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2023_SV_00083 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - HET PARKEREN VAN STEPS AAN HET VERNIEUWDE 
STADSKANTOOR GENT-ZUID - BEVOEGDE SCHEPEN - HAFSA EL-BAZIOUI - BETROKKEN SCHEPEN - 
FILIP WATTEEUW - 17 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Het vernieuwde stadskantoor Gent-Zuid beschikt over een moderne fietsenstalling: er is een 
systeem dat het aantal vrije plaatsen aangeeft, er is een diversiteit aan soorten stallingen, er zijn 
aansluitingen voor elektrische fietsen, er hangen veiligheidscamera's, enz.

Er is evenwel geen voorziene ruimte om steps te parkeren. Bezoekers van het stadskantoor nemen 
de step mee naar binnen of stallen die onordelijk aan de trappen, wat dan weer voor fysieke of 
visuele hinder zorgt.

Vraag

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

1/ Kan de schepen ook stepparkings voorzien in de fietsenparking Gent-Zuid?

1. Zo ja, op welke termijn kan dit gerealiseerd worden?
2. Zo nee, waarom niet?

2/ Wanneer is een evaluatie gepland van de inrichting en de uitrusting van de nieuwe fietsparking? 
Op welke manier worden de inzichten meegenomen naar de uitrusting van bestaande en/of nieuwe 
fietsenstallingen in beheer van de stad?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met woensdag 3 maart 2023.
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2023_SV_00084 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - ONDERGRONDS RESTAFVALPUNT GROENEHOEKSTRAAT 
OOSTAKKER - OPVOLGVRAAG - BEVOEGDE SCHEPEN - BRAM VAN BRAECKEVELT - 20 FEBRUARI 
2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Pee Jef (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Geachte schepen

Vorig jaar informeerde ik naar het ondergrondse restfractiepunt in de Groenehoekstraat te 
Oostakker. Ook in de commissie verzelfstandiging was er nog sprake over de realisatie van dit punt.

Uit het vorig antwoord bleek dat de opening van deze zuil zal werken via eID. De ontwikkeling van de 
zuil en achterliggende software ging in de loop van 2022 verder afgewerkt worden. Aansluitend zou 
dan de zuil geplaatst worden.

Mijn opvolgvragen zijn:

Vraag

- is de ontwikkeling van de zuil en achterliggende software in orde gekomen in 2022?

- welke timing wordt nu voorzien om het ondergronds restfractiepunt te realiseren?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van de vraag loopt tot en met maandag 6 maart 2023.
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2023_SV_00085 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - SCHOOLROUTES FIETSVEILIGER MAKEN - BEVOEGDE 
SCHEPEN - FILIP WATTEEUW - 20 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Pee Jef (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Geachte schepen

Minister Peeters antwoordde op een vraag van collega Dhose, dat er een subsidie van 715.000 euro 
aan Gent werd toegekend, specifiek om schoolroutes fietsveiliger te maken.

Een aantal straten in het Gentse kwamen hiervoor in aanmerking, waaronder andere ook de 
Schuurstraat.

Ik had hierover enkele vragen:

Vraag

- Werd de subsidie van 715.000 euro inmiddels ontvangen?

- Welke schoolroutes kunnen hiermee fietsveiliger gemaakt worden?

- Specifiek voor de Schuurstraat die in het antwoord werd vermeld: is hier al een timing voor 
gekend?
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ANTWOORD

- Werd de subsidie van 715.000 euro inmiddels ontvangen?
Voor de eerste 5 routes, ingediend in 2021 is het volledige bedrag ontvangen. Voor het tweede deel 
(6 tem 13) hebben we de eerste schijf ontvangen.

- Welke schoolroutes kunnen hiermee fietsveiliger gemaakt worden?

1. Zuidbroek
2. Ham
3. Goudstraat
4. Terneuzenlaan
5. Leeuwstraat
6. Gentbruggebrug
7. Lippensplein
8. Bevrijdingslaan
9. Westergemstraat

10. Schuurstraat
11. Vijfhoekstraat
12. Begijnhoflaan/Phoenixstraat
13. Varendrieskouter

- Specifiek voor de Schuurstraat die in het antwoord werd vermeld: is hier al een timing voor 
gekend?
1 september 2023 tem 31 oktober 2023.
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2023_SV_00086 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - MOBILITEITS-HUB TE OOSTAKKER - OPVOLGVRAAG - 
BEVOEGDE SCHEPEN - FILIP WATTEEUW - 20 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Pee Jef (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Geachte schepen

Vorig jaar informeerde ik naar de realisatie van een mobiliteits-hub te Oostakker. U antwoordde 
toen dat deze voorzien was aan de Driezwaantjesstraat, en dat dit in het voorjaar 2023 zou 
gebeuren. Het voorjaar komt eraan, en ik had daarom volgende vragen: 

Vraag

- is de timing ondertussen gekend voor de realisatie van deze mobiliteits-hub?

- is de voorziene locatie nog steeds gelegen aan de Driezwaantjesstraat?

ANTWOORD

Doordat we pas sinds december een effectief akkoord hebben over het gebruik van onze 
stadskleuren (en niet de kleuren van de Hoppin-stijlgids) voor de betreffende hoppinzuilen, is de 
uitrol van de hoppinpunten vertraagd. Een eerste hoppinpunt zal sowieso wel nog in het voorjaar 
2023 gerealiseerd worden aan het station van Merelbeke, in uitvoering door de Werkvennootschap 
(Vlaanderen), met dus ook onze opgelegde huisstijl.  

De timing voor de specifieke hoppinpunten in Oostakker ligt nog niet vast. De realisatie van het 
hoppinpunt aan Oostakker dorp zal sowieso eerder wel zijn dan die aan de Driezwaantjesstraat, daar 
het over een groter punt zal gaan in Oostakker dorp. 

De locaties van de hoppinpunten zijn samen met de vervoersregio enkele jaren terug vastgelegd en 
hebben nog geen grote wijzigingen ondergaan. Driezwaantjesstraat staat dus nog steeds op de lijst 
met voorziene locaties voor hoppinpunten.
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2023_SV_00087 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - PARKEERPLAATSEN GAVERBULK, WONDELGEM  - 
BEVOEGDE SCHEPEN - FILIP WATTEEUW - 22 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Peeters Christophe (Open Vld)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Onlangs werden er werken uitgevoerd in de Gaverbulk te Wondelgem, meer bepaald groenaanleg 
en speelpleinen voor de jeugd.

De graszone langs de kant van tramlijn 1 werd afgebakend waardoor er geen auto’s meer kunnen 
parkeren.

De parkeerplaatsen voor de appartementen zijn destijds verkocht geweest aan de eigenaars. 
Hierdoor zijn er geen vrije plaatsen meer voor eigenaars zonder parkeerplaats, voor   bezoekers, 
voor dokters, voor diensten, …. .

Vraag

Zijn er alternatieven in de buurt voor de eigenaars die geen parkeerplaats hebben ?

Welke oplossing ziet de schepen voor de bezoekers, dokters en dergelijke meer ?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met woensdag 8 maart 2023.
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2023_SV_00088 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - FIETSSNELWEG F7 - SLECHTE STAAT STROOK TUSSEN 
HET RIJVISSCHEPARK EN DE KLOSSESTRAAT - BEVOEGDE SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 23 FEBRUARI 
2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

De fietssnelweg F7 verbindt Gent, via Deinze en Waregem, met Kortrijk en vormt een vlotte 
verbinding langs de spoorlijn. 

Gebruikers van de fietssnelweg melden mij ook dat de strook van de fietssnelweg tussen het 
Rijvisschepark en de Klossestraat in slechte staat is. Door de modder en het stof ondervinden 
fietsers hinder aan hun kettingen, tandwielen en kogellagers.

Vraag

1. Wanneer zal de strook tussen het Rijvisschepark en de Klossestraat heraangelegd worden? 
Wat is de planning en timing hiervoor?

2. Welke oplossing voorziet de schepen op korte termijn om de slechte staat van de fietssnelweg 
tussen het Rijvisschepark en de Klossenstraat aan te pakken?

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met donderdag 9 maart 2023
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2023_SV_00089 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - ADMINISTRATIEVE LAST HERVORMDE ALGEMENE 
BEDRIJFSBELASTING - BEVOEGDE SCHEPEN RUDY CODDENS - BETROKKEN SCHEPEN SOFIE BRACKE  
- 23 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Op 7 september 2021 keurde de gemeenteraad het reglement van de hervormde algemene 
bedrijfsbelasting goed.

Vanaf 1 januari 2022 werd daarmee de belastingen op bedrijfsvestigingen, motoren en 
opslagplaatsen vervangen door één algemene bedrijfsbelasting. 

De hervorming diende om de belasting te moderniseren, een duurzaamheidscomponent in rekening 
te brengen en administratieve vereenvoudiging door te voeren.

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

Vraag

1. Hoe evalueert de schepen de hervorming van de belasting een jaar na de invoering? Heeft dit 
tot dusver de gewenste effecten? Graag meer uitleg.

2. Wat zijn de reacties van ondernemers op deze hervorming van de belasting? 
3. Hoeveel appreciaties, vragen en klachten kreeg de stad over de hervorming van deze 

belasting? Graag een overzicht met meer uitleg.
4. Resulteert de bedoelde administratieve vereenvoudiging ook effectief in een administratieve 

vereenvoudiging voor de ondernemers? Zijn er volgens de schepen nog verbeteringen 
mogelijk? Zo ja, welke?

5. Heeft de bedoelde administratieve vereenvoudiging op het vlak van meterstanden ook 
effectief het beoogde effect? Hoe gaat de stad bijvoorbeeld om met bedrijven die eenzelfde 
meter hebben voor zowel het privaat gebruik als voor het bedrijf? 

6. Hoe evalueert de schepen de administratieve vereenvoudiging op het vlak van "andere 
energiebronnen" (zoals stookolie, steenkool, enz.)? Op welke manier kan het verbruik worden 
gestaafd? Vinden ondernemers de weg naar de omrekeningtabel van bijvoorbeeld liters naar 
kWh en daarna naar CO2-uitstoot en naar T/MWh? 

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met donderdag 9 maart 2023
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2023_SV_00090 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - SPREIDING VAN AUTODEELPARKEERPLAATSEN IN 
WONDELGEM - BEVOEGDE SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 23 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Op de hoek van de Molenstraat en Morekstraat bevindt zich een pleintje met 9 
parkeerplaatsen. Aangezien dit in een buurt is met rijwoningen werden deze plaatsen altijd goed 
benut door de wagens uit de buurt. 

Anderhalf jaar geleden werden drie vrije parkeerplaatsen vervangen door voorbehouden 
parkeerplaatsen voor autodelen. Deze evolutie kan een meerwaarde betekenen voor de buurt, 
waarbij er minder openbaar domein wordt ingenomen door wagens in privaat bezit. Buurtbewoners 
geven mij echter aan dat de drie parkeerplaatsen weinig werden benut en er slechts sporadisch één 
wagen van Cambio geparkeerd stond. 

Een drietal maanden geleden werden er echter nog eens drie plaatsen gereserveerd voor autodelen. 
Het gevolg is dat er nu bijna dagelijks zes lege plaatsen zijn, waarvan er af en toe eens één gebruikt 
wordt. 

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

Vraag

1. Kan de schepen meer toelichting geven bij de keuze om méér parkeerplaatsen voor 
autodelen op dezelfde locatie te voorzien, ook al werden de huidige onderbenut? 

i. Hoe kwam de beslissing van enkele maanden geleden tot stand?
ii. Werden hiervoor metingen uitgevoerd? 
iii. Is de schepen bereid om de situatie te evalueren? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom 

niet?
2. Wat is de visie van de schepen op de spreiding van de reserveerde plaatsen voor autodelen in 

Wondelgem? 
3. Hoeveel voorbehouden plaatsen voor autodelen zijn er op vandaag in Wondelgem? Graag 

een overzicht met vermeldingen van het aantal plaatsen per locatie (kaart, opsomming, …)
4. Welke plannen met betrekking tot het voorbehouden van parkeerplaatsen voor autodelen 

liggen nog op tafel voor Wondelgem? Graag een overzicht met een omschrijving per locatie.

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met donderdag 9 maart 2023
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2023_SV_00091 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - BESTEMMING INTENSIEF/FOUTIEF GEBRUIKT 
MATERIAAL UITLEENDIENST - BEVOEGDE SCHEPEN BRAM VAN BRAECKEVELT - 23 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Gentse verenigingen maken graag gebruik van het materiaal van de uitleendienst. 

Gezien het intensieve en/of het foutieve gebruik van sommige materialen is het onvermijdbaar dat 
sommige stukken de uitleendienst dienen te verlaten.

Er kwam mij ter ore dat de uitleendienst recent de togen (voortogen, toog met uitsparing voor tap 
installatie, togen met spoelbakken) naar het stort zou gebracht hebben. Een vereniging schat echter 
in dat deze nog in goede staat zouden geweest zijn, omdat het aantal mogelijke foutieve 
handelingen bij de metalen onderconstructie en werkbladen beperkt zijn. Hetzelfde zou vorig jaar 
gebeurd zijn met de braderietenten.

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

Vraag

1. Kan de schepen uitleg geven bij het specifiek aangehaalde voorbeeld van de togen? 
i. Wat gebeurde er met deze togen en wat is de reden? 
ii. Zullen de togen worden vervangen? Zo ja, wat is de timing? Zo nee, waarom niet?

2. Wat is het beleid van de stad Gent voor materialen die foutief werden gebruikt en daardoor 
onbruikbaar zijn geworden? 

3. Kan de schepen een overzicht bezorgen van de materialen die in 2019, 2020, 2021 en 2022 
onbruikbaar waren na ontlening? Welke sancties (vb. verlies van waarborg, terugvorderen 
schade, …) stonden hier tegenover? Hoe verhouden die sancties zich tot de kostprijs van 
vervangstukken? Graag een overzicht per jaar.

4. Wat is het beleid van de stad Gent met betrekking tot het intensief gebruikt materiaal van de 
uitleendienst dat 'versleten' is? 

5. Kan de schepen een overzicht bezorgen van de materialen die in 2019, 2020, 2021 en 2022 
werden weggegooid / weggeschonken / doorverkocht / …? Graag een overzicht per jaar met 
de bestemming van dit materiaal en vermelding van de reden.

6. Is de schepen bereid om een systeem op poten te zetten dat bijvoorbeeld verenigingen die 
materialen meermaals hebben uitgeleend de kans te geven om stukken gratis op te halen (in 
het geval zij als afval zouden worden weggevoerd) of om stukken tegen betaling te verwerven 
(in het geval de stukken aan een derde partij te koop worden aangeboden)? 

i. Zo ja, welke timing heeft de schepen hiervoor voor ogen? Welke stappen dienen te 
worden gezet?

ii. Zo nee, waarom niet?
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ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag wordt verlengd tot en met donderdag 23 
maart 2023
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2023_SV_00092 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - ZICHTBAARHEID FIETSERS HENRI JOSEPH REYSTRAAT 
VANUIT UITRIT PARKING JENNY TANGHESTRAAT - BEVOEGDE SCHEPEN FILIP WATTEEUW - 23 
FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

De Roo Stijn (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Er is een probleem met de zichtbaarheid voor voertuigen die zich vanuit de ondergrondse parking in 
de Jenny Tanghestraat verplaatsen naar de Henri Joseph Reystraat. Vanaf die plaats is het zicht op 
kruisende fietsers onvoldoende door geparkeerde auto's. Er gebeurden al enkele ongevallen. 

Zie situatieschets in bijlage.

De situatie werd enkele jaren geleden reeds onder de aandacht gebracht van de bevoegde schepen. 
Er zou gesproken zijn van een op til zijnde woonerf, die tegemoet zou komen aan de geformuleerde 
opmerkingen.

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

Vraag

1. Wil de schepen tegemoet komen aan de vraag om de zichtbaarheid te verhogen? Op welke 
manier lijkt dat voor de schepen mogelijk? Welke timing wordt hiervoor voorzien?

2. Wat is de stand van zaken van de realisatie van een woonerf op deze plaats? Graag meer 
uitleg.

BIJLAGEN

- fotoverkeer.jpg

Bijgevoegde bijlage(n) :

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met donderdag 9 maart 2023

BIJLAGEN BIJ HET ANTWOORD

- fotoverkeer.jpg - 

Bijgevoegde bijlage(n) :
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2023_SV_00093 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - BETOGING EXTINCTION REBELLION GENT - BEVOEGD 
BURGEMEESTER - 23 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Persyn Caroline (Vlaams Belang)
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OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Extinction Rebellion Gent organiseerde zaterdag 18 februari een “burgerlijke-
ongehoorzaamheidsoptocht” in Gent. 

Een honderdtal betogers liepen op de openbare weg en zorgden voor veel verkeershinder. 

De betoging vertrok aan het SMAK en blokkeerde onder meer de stadsring en de E40. 

De actie was niet aangevraagd of gemeld zoals het reglement voorschrijft. 

De groep grijpt vaak naar de grove middelen om hun boodschap te verspreiden. 

Bij acties in het buitenland werden drukke snelwegen of bruggen geblokkeerd door activisten die 
zich aan de weg lijmden of zich aan elkaar vastketenden.  

Via sociale media werd opgeroepen tot een “burgerlijk ongehoorzame mars” aan het Citadelpark. 

“De politie heeft meermaals contact proberen opnemen, maar de organisatie weigert elk overleg”, 
zegt de woordvoerder van burgemeester Mathias De Clercq. “Het is zeer onvoorspelbaar.” 

De Gentse politie mocht daarom een drone met een camera gaan lenen bij een naburige politiezone. 
De drone zou niet gebruikt worden om te identificeren maar om het verloop te volgen. 

Onze stad had al eerder te maken met “ongehoorzaamheidsacties” en de organisatie kondigt nog 
meer van zulke acties aan in Gent op de sociale media. 

Iedereen heeft het recht om te betogen of te manifesteren maar dan wel volgens de voor iedereen 
geldende wetgeving. 

Een stad en zijn inwoners/bezoekers mogen niet gegijzeld worden.

Vraag

Waarom liet de politie hen begaan? Er was ten slotte geen toestemming voor deze actie die veel 
verkeershinder en frustratie veroorzaakte.

Waarom werd de drone niet gebruikt om te identificeren?

Zijn er arrestaties gebeurd?

Waren er problemen met autobestuurders die zich gegijzeld voelden?

Zal aan deze organisatie voor het organiseren van een niet vergunde manifestatie een gevolg 
gegeven worden zoals een boete?

Is het laten begaan van een niet aangevraagde actie geen aanmoediging voor de actievoerders om 
nog meer van deze acties te organiseren?

Is het niet optreden tegen een niet aangevraagde betoging geen aanzet voor andere actiegroepen 
om ook op deze manier te gaan manifesteren, betogen of actie te voeren?
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ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met donderdag 9 maart 2023
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2023_SV_00094 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - DAKLOZE IN DE KUNSTLAAN - BEVOEGDE SCHEPEN 
RUDY CODDENS - BETROKKEN BURGEMEESTER MATHIAS DE CLERCQ - 27 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Persyn Caroline (Vlaams Belang)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Op de Kunstlaan heeft een dakloze daar een soort van tent heeft neergezet. Bij elke passage merk ik 
dat deze dakloze een steeds groter stuk van het openbaar domein heeft ingepalmd. Het is daar 
intussen een vuile en stinkende boel geworden. Een dergelijk tafereel in het hart van de 
studentenbuurt is een echte blamage voor de stad Gent. Bij elk evenement in het Kuipke passeren 
daar immers heel wat voorbijgangers.

Vraag

Is de schepen op de hoogte van deze problematiek? 

Werden hieromtrent al klachten genoteerd?

Welke maatregelen zullen genomen worden om een einde te maken aan deze mensonterende 
toestand?

BIJLAGEN

- Tent in Kunstlaan - PDF.pdf

Bijgevoegde bijlage(n) :

ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van de vraag loopt tot en met maandag 13 maart 2023.

BIJLAGEN BIJ HET ANTWOORD

- Tent in Kunstlaan - PDF.pdf - 

Bijgevoegde bijlage(n) :
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2023_SV_00095 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - SLUIKSTORTEN DOOR BUITENLANDSE 
VRACHTWAGENCHAUFFEURS - BEVOEGDE SCHEPEN BRAM VAN BRAECKEVELT - 28 FEBRUARI 2023

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Blancquaert Adeline (Vlaams Belang)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Ik verwijs naar mijn mondelinge vraag tijdens het Vragenuurtje van de gemeenteraad van 30 januari 
(IR 1  2023_MV_00050 - Sluikstorten door buitenlandse vrachtwagenchauffeurs). In het antwoord 
dat ik nadien schriftelijk mocht ontvangen werd het volgende gesteld:

“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.”

Vandaar dus mijn bijkomende vragen.

Vraag

• Is de schepen in het bezit van cijfers betreffende het ophalen van sluikstorten in het 
havengebied, uitgevoerd door North Sea Port? Indien ja, graag een opsplitsing per maand 
vanaf januari 2022.

• Hoeveel rolcontainers staan er momenteel verspreid doorheen het havengebied? Graag de 
opsplitsing per containers van 240 of 360 liter alsook indien mogelijk locatie van dergelijke 
containers. Is dit aantal voldoende of dienen er extra stappen en/of sensibilisering 
ondernomen te worden teneinde dergelijke problematiek aan te pakken?

• Wat was het concrete resultaat van het operationeel overleg tussen IVAGO en de facilitair 
verantwoordelijken van de haven? Welke extra stappen zullen ondernomen worden na dit 
overleg teneinde de problematiek van sluikstort aan te pakken?

• Is er data aanwezig betreffende de tijd die er zit tussen de melding van sluikstort in de 
meldingsapp in de deelgemeenten/havengebied en het effectieve ophalen van 
desbetreffende sluikstort? Zo ja, zijn er verschillen merkbaar tussen de verschillende 
gebieden? Zo neen, is de schepen bereid dergelijke data op te vragen/te voorzien?

• In de laatste zin van zijn antwoord geeft de schepen weer: “ Indien het noodzakelijk blijkt dat 
hier extra stappen worden gezet, zullen we dit nalaten. We houden de problematiek in het 
oog.” Ik veronderstel (hoop) dat de uitspraak “zullen we dit nalaten” op een tikfout berust. 
Kan de schepen bevestigen dat bij nood aan interventie in het havengebied/deelgemeenten 
van de schepen uit, de schepen ook zijn verantwoordelijkheid zal nemen en extra stappen zal 
ondernemen om deze problematiek aan te pakken?

p   198  van  201



ANTWOORD

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met dinsdag 14 maart 2023
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2023_SV_00096 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - RESULTATEN SNELHEIDSINDICATORBORD 
GROENSTRAAT OOSTAKKER

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) : 

Van Pee Jef (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Geachte burgemeester

Begin december 2022 werd er een snelheidsindicatiebord geplaatst in de Groenstraat te Oostakker, 
ongeveer ter hoogte van huisnummer 174.

Een welgekomen actie in het kader van de verkeersveiligheid.

Naar aanleiding hiervan heb ik enkele vragen:

Vraag

1) Hoeveel auto's werden er tijdens deze actie gecontroleerd? Graag een overzicht per dag.

2) Hoeveel overtredingen werden er vastgesteld op een te hoge snelheid? Graag een overzicht per 
dag en per categorie van overtreding.

3) Wat was de hoogst gemeten snelheid? 

4) Wat was de mediaan van de overtredingen? Wat was het gemiddelde?

5) Hoe evalueert de politie de overtredingen in relatie tot andere acties? Liggen deze bijvoorbeeld in 
lijn met andere gebieden in onze stad, of wijken deze af? Zo ja, hoe?

6) Kan de politie een vergelijking maken met eerdere controles op deze locatie? Wat leert deze 
vergelijking?

7) Zal de politie specifieke gevolgen geven aan de resultaten van deze actie? Zo ja, welke?

ANTWOORD

-
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