BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN VAN 1 AUGUSTUS 2016 TOT 31 AUGUSTUS 2016
MONDELINGE VRAGEN

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

321/16 2016_SV_00321

Parkeren aan de Sint-Amanduskerk (opvolging) - bevoegde
schepen - Filip Watteeuw - van 5 juli 2016 (nr. 2016_SV_00321)

327/16 2016_SV_00327

Banier KFC Olympia Gent - bevoegde schepen - Resul Tapmaz van 15 juli 2016 (nr. 2016_SV_00327)
Gevolgen voor Gent van de poging tot staatsgreep in Turkije burgemeester - van 25 juli 2016 (2016_SV_00328)

328/16 2016_SV_00328
329/16 2016_SV_00329
330/16 2016_SV_00330

331/16 2016_SV_00331
333/16 2016_SV_00333
334/16 2016_SV_00334

338/16 2016_SV_00338

Overlast Afrikalaan/inname openbare weg - burgemeester - van
25 juli 2016 (2016_SV_00329)
Geurhinder in de Marseillestraat - bevoegde schepen - Tine Heyse
- betrokken schepen - Tom Balthazar van 29 juli 2016 (nr.
2016_SV_00330)
Onderhoud parkeerplaatsen Mobiliteitsbedrijf - bevoegde schepen
- Filip Watteeuw van 29 juli 2016 (nr. 2016_SV_00331)
Sluikstort Nekkerputstraat - bevoegde schepen - Tine Heyse - van
29 juli 2016 (nr. 2016_SV_00333)
Zoektocht naar woningen voor erkende asielzoekers in Gent –
bevoegde schepen – Rudy Coddens van 3 augustus 2016 – (nr.
2016_SV_00334)
Openingstijden zwembad Van Eyck - bevoegde schepen - Resul
Tapmaz - van 10 augustus 2016 (nr. 2016_SV_00338)

339/16 2016_SV_00339

Inbreng gebruiksrecht sportinfrastructuur in TMVW - bevoegde
schepen - Resul Tapmaz - van 10 augustus 2016(nr.
2016_SV_00339)

340/16 2016_SV_00340

Halte-infrastructuur bushaltes Wolfputstraat - bevoegde schepen Filip Watteeuw - van 10 augustus 2016 (nr. 20016_SV_00340)
Inbraken - burgemeester - van 16 augustus 2016 (nr.
2016_SV_00343)
Psychosociale bijstand na incident of accident - burgemeester betrokken schepen Resul Tapmaz - van 16 augustus 2016 (nr.
2016_SV_00344)
Gereedschap lenen in de "Instrumentheek" - bevoegde schepen Rudy Coddens - van 16 augustus 2016 (nr. 2016_SV_00345)

343/16 2016_SV_00343
344/16 2016_SV_00344

345/16 2016_SV_00345
346/16 2016_SV_00346
347/16 2016_SV_00347
349/16 2016_SV_00349

sluikstort en zwerfvuil - bevoegde schepen - Tine Heyse - van 11
augustus 2016 (nr. 2016_SV_00346)
Taxus en IVAGO containerparken - bevoegde schepen - Tine
Heyse - van 16 augustus 2016 (nr. 2016_SV_00347)
Enkele richting in Forelstraat en Lousbergkaai - bevoegde
schepen - Filip Watteeuw - van 18 augustus 2016 (nr.
2016_SV_00349)

350/16 2016_SV_00350

Intimidatie-campagnes tegen Turkse scholen die gelinkt zijn aan
de Gülen-beweging- burgemeester - van 18 augustus 2016 (nr.
2016_SV_00350)

356/16 2016_SV_00356

Vernieuwing wegdek Ferdinand Snellaertplein – bevoegde
schepen – Filip Watteeuw- van 23 augustus 2016 – nr.
2016_SV_00356)

321/16

2016_SV_00321 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - PARKEREN AAN DE SINTAMANDUSKERK (OPVOLGING) - BEVOEGDE SCHEPEN - FILIP
WATTEEUW - VAN 5 JULI 2016 (NR. 2016_SV_00321)

OPSCHRIFT
Raadslid (-leden) :
Van Pee Jef (CD&V)
OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG
Toelichting
In uw antwoord op mijn schriftelijke vraag SV00257 schreef u het volgende: "De vraag voor
permanente plaats voor ceremoniewagens werd reeds geregistreerd bij cel Verkeerstechnische taken
van het Mobiliteitsbedrijf. We zullen eveneens bekijken om een extra parkeerplaats voor personen
met een handicap te voorzien."
Vraag
Graag de stand van zaken.

ANTWOORD

De aanvrager werd gecontacteerd voor meer informatie over het tijdstip waarop de voorbehouden
plaats voor ceremoniewagens noodzakelijk is. Op die manier kan een tijdsvenster gekoppeld worden
aan het voorbehouden karakter van de parkeerplaats en kan buiten dit tijdsvenster de parkeerplaats
publiek gebruikt worden. We ontvingen hierover echter nog geen reactie en hebben de aanvrager een
herinnering gestuurd om ons deze informatie te bezorgen. We werken dit dossier zo snel mogelijk af
zodra we over alle benodigde informatie beschikken. Ook de extra parkeerplaats voor personen met
een handicap zal dan meegenomen worden in het dossier. Dit zal resulteren in een aanvullend
verkeersreglement dat ter goedkeuring op het college van burgemeester en schepenen geagendeerd
zal worden.

327/16

2016_SV_00327 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - BANIER KFC OLYMPIA GENT BEVOEGDE SCHEPEN - RESUL TAPMAZ - VAN 15 JULI 2016 (NR.
2016_SV_00327)

OPSCHRIFT
Raadslid (-leden) :
D'hose Stephanie (Open Vld)
OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG
Toelichting
Ruim een jaar na het ter ziele gaan van KFC Olympia Gent staat aan de ingang van hun voormalige
terrein op de Neptunussite nog steeds een banier van de sportdienst met de vermelding “KFC
Olympia Gent”. Inmiddels zijn de terreinen de vaste stek van de KAA Gent Ladies en SV
Wondelgem.
Concreet heb ik dan ook volgende vraag:
Vraag


Kan het banier vervangen worden door een exemplaar met verwijzing naar KAA Gent Ladies
en SV Wondelgem?

ANTWOORD

Op de gevel van het gebouw aan de voetbalterreinen op de Neptunussite staan de clubnamen vermeld;
het logo van KAA Gent Ladies en van SV Wondelgem. Het klopt dat de banner van KFC Olympia
laattijdig werd weggehaald. Voor dit kleine werk is een stelling of hoogtewerker nodig, wat het
oponthoud kan verklaren. Er worden nog deze maand afspraken gemaakt tussen de Sportdienst en
Farys om te voorzien in twee nieuwe banners. Medio september zou dit moeten gerealiseerd zijn.

328/16

2016_SV_00328 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - GEVOLGEN VOOR GENT VAN
DE POGING TOT STAATSGREEP IN TURKIJE - BURGEMEESTER - VAN 25
JULI 2016 (2016_SV_00328)

OPSCHRIFT
Raadslid (-leden) :
Deckmyn Johan (Vlaams Belang)
OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG
Toelichting
De poging tot staatsgreep in Turkije blijkt ook gevolgen te hebben in ons land. De Turkse president
Erdogan heeft de geestelijke leider Fethullah Gülen tot staatsvijand nummer één uitgeroepen. Ook in
Gent zijn er Turken die sympathiseren met de Gülen-beweging. Blijkbaar worden ook deze
sympathisanten bedreigd.
Eén van de organisaties die gelinkt worden aan de Gülen-beweging is het Lucernacollege aan de
Kartuizerlaan. Daar werd op de ochtend van 18 juni een boodschap tegen "landverraders"
aangebracht in groene verf. Daags voordien hadden vandalen op de deur van het Gentse, door Gülen
geïnspireerde gemeenschapscentrum Meridiaan, “rot op, landverraders” geschreven.
Gents schepen Resul Tapmaz (sp.a), zelf van Turkse origine, stelt vast dat iedereen nu achter de
Turkse regering staat. Op zich is dat een vreemde vaststelling. Tenzij schepen Tapmaz daarmee
refereert naar het feit dat Erdogan nu is gestart met een “uitzuivering" van de staatsstructuren (b.v.
3.000 magistraten ontslagen), ondertussen 6.000 mensen heeft laten arresteren en de invoering van de
doodstraf voor politieke tegenstanders eist ... Tapmaz stelt dat hij merkt in zijn contacten op straat,
zijn vriendenkring en op sociale media dat de mensen achter de regering staan. Blijkbaar heeft hij
geen contacten met Turken die in Gent worden bedreigd.
Voorts vindt schepen Tapmaz de poging tot staatsgreep “een harde klap voor de democratie". Ik kan
dit uiteraard wel volgen, maar geldt dit niet evenzeer voor de massale ontslaggolf van magistraten en
de willekeurige arrestaties van politieke tegenstanders in Turkije?
Vraag
Is het verantwoord om als Gentse schepen van Turkse origine duidelijk stelling in te nemen in een
buitenlandse aangelegenheid die de Turkse gemeenschap in Gent duidelijk verdeelt?
Zijn er in Gent klachten binnengekomen die gelinkt worden aan de mislukte staatsgreep in Turkije?
Welke maatregelen heeft de stad Gent genomen m.b.t. de dreigementen ten aanzien van
sympathisanten van de Gülenbeweging?

ANTWOORD

In antwoord op de vraag van de journalist 'hoe schat u de reactie in van Turkse gemeenschap op de
poging tot staatsgreep'? in, heeft schepen Tapmaz verklaard dat het draagvlak voor de democratie en
de zittende regering bijzonder groot is. Hiermee neemt schepen Tapmaz geen stelling in, hij geeft
louter een impressie van zijn contacten binnen de Turkse gemeenschap. Geweld tegen aanhangers
van de Gülenbeweging wordt vanzelfsprekend veroordeeld, ook door schepen Tapmaz.
Wat uw tweede en derde vraag betreft kan ik u het volgende meedelen.
Sinds 2013 is Fethullah Gülen zich tegen Erdogan beginnen afzetten. Hierdoor is hij en zijn beweging
op een zwarte lijst terecht gekomen.
In Gent is er het Lucerna-college op de Karthuizerlaan. In de moskee in de Doornzelestraat vind je
aanhangers van Gülen. Deze beweging propageert de seculiere staat.
De aanhangers van de Gülenbeweging zijn niet uiterlijk te onderscheiden van de aanhangers van
Erdogan. Er zijn geen uiterlijke tekenen. Deze beweging telt enkele duizenden aanhangers in België,
waaronder Gent.
Op de gevel van het Lucerna-college werd een boodschap gespoten: “Landverraders”. Het opschrift
in groene kleur werd vlug verwijderd.
Het gemeenschapscentrum Meridiaan (Fedactio) op de Karthuizerlaan 111 werd met een opschrift
beklad: “Rot op verraders. U bent aanhangers van de Gülenbeweging. We willen u hier niet hebben.
Vertrek”. De tekst was in het Turks.
Van al deze feiten werd proces-verbaal opgesteld; Het onderzoek is lopende.
Er zijn geen andere meldingen van feiten tegen Gulenbeweging gekend.
Op 16 juli omstreeks 18.00 uur was er een oproep om te betogen in het voordeel van president
Erdogan en tegen de Gülenbeweging.
De BOA-officier (interventiedienst) werd naar de plaats van de betoging gestuurd. Na overleg werd
de betoging ontbonden zonder dat er enige nadeel werd veroorzaakt.
De cel bestuurlijke informatie en het bureau integratiezorg van de Politiezone Gent volgen de Turkse
gemeenschap op in nauw contact met de leiding van onze politiezone.
Samen met schepen Resul Tapmaz heb ik de vertegenwoordigers van de Gülenbeweging ontvangen
op 26 juli ll. en hebben we de volledige Gentse Turkse gemeenschap uitgenodigd voor een gesprek op
2 september a.s., nadat de meeste Turken terug zijn uit vakantie.

329/16

2016_SV_00329 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - OVERLAST
AFRIKALAAN/INNAME OPENBARE WEG - BURGEMEESTER - VAN 25
JULI 2016 (2016_SV_00329)

OPSCHRIFT
Raadslid (-leden) :
Reynebeau Guy (sp.a)
OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG
Toelichting
Buurtbewoners van de Afrikalaan te Gent melden me dat regelmatig de parkeerplaatsen op de
openbare weg langs de Afrikalaan door autohandelaars en een containerbedrijf geblokkeerd worden
ten behoeve van hun voertuigen, trailers en containers.
De openbare parkeerplaatsen zouden voor allerlei handelingen aan voertuigen op straat ingepalmd
worden. Alhoewel het openbare parkeerplaatsen betreft zouden bepaalde handelaars deze
parkeerplaatsen niet alleen blokkeren, maar aan derden die zich daar willen parkeren - vaak op
verbaal agressieve wijze- te kennen geven dat ze de parkeerstrook nodig hebben voor hun handel in
voertuigen.
Een containerbedrijf aldaar zou regelmatig containers op de parkeerstroken zetten voor belettering en
verdere verhandeling.
Tevens wordt me gemeld dat op de Afrikalaan regelmatig autokaravanen n.a.v. trouwfeesten
ontsporen in rijden op de middenstrook en blokkeren van de rijweg.
Er zou recent bij zo een autokaravaan zelfs in de lucht geschoten zijn met een vuurwapen.
N.a.v. dit laatste incident zou de politie verwittigd zijn.
Vraag
Zijn deze klachten i.v.m. overlast aan de Afrikalaan bekend bij de politiediensten?
Kunnen er acties voorzien worden om het ten onrechte blokkeren van de openbare weg te
voorkomen?

ANTWOORD

De politieleiding heeft de wijkpolitie, in het bijzonder de buurtinspecteur bevraagd. Het is volgens de
politie moeilijk om hierover uitsluitsel te geven. Mogelijk zijn dit activiteiten die zich vooral ’s
avonds voordoen. Overdag gebeurt het klaarblijkelijk minder want de politie heeft dit nog niet
vastgesteld.

De autohandelaar Jet Cars heeft op zijn terrein plaats om te sleutelen. Yavuz Cars is ook een garage.
Deze garagehouder voert zijn activiteiten uit op het eigen terrein. K&M Cars doet geen herstellingen
en Klos Cars is ondertussen verdwenen.
Soms worden er auto’s geladen op vrachtwagens voor export. De vrachtwagen neemt dan op het
moment van het laden en lossen even de parkeerplaatsen in. Dit neemt volgens de politie nooit veel
tijd in beslag.
Het is niet uit te sluiten dat mogelijk particulieren hiervoor verantwoordelijk zijn.
Voor wat het tweede item betreft kan ik u het volgende melden. De autokaravanen kunnen gelinkt
worden aan de feestzaal ‘Elit’ waar wekelijks trouwfeesten doorgaan. De politie vermoedt dat het
vormen van de autokaravaan vermoedelijk één keer plaatsvond . Zij hebben geen weet van andere
momenten waarbij een autokaravaan werd gevormd. De schoten zijn vreugdeschoten. Indien men
schoten hoort, belt men best de dienst 101.
De politie kreeg nog maar één keer melding van dergelijke feiten aan de feestzaal Elit. De melding
kwam na de feiten. Burgers die de overlast vaststellen, dienen op het moment van de feiten te bellen
naar de politie ( 101).
Tijdens de maandelijkse GEPASA patrouilles (gerechtelijke patrouilles Sint-Amandsberg) heeft de
politie nog nooit dergelijke feiten vastgesteld.
Beide items zullen door de politie verder worden opgevolgd.

330/16

2016_SV_00330 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - GEURHINDER IN DE
MARSEILLESTRAAT - BEVOEGDE SCHEPEN - TINE HEYSE BETROKKEN SCHEPEN - TOM BALTHAZAR VAN 29 JULI 2016 (NR.
2016_SV_00330)

OPSCHRIFT
Raadslid (-leden) :
Deckmyn Johan (Vlaams Belang)
OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG
Toelichting
In overleg met de Groendienst van de stad Gent werd in het parkje recht tegenover de appartementen
in de Marseillestraat een buurtproject opgestart, waarbij onder meer een compostbak en kippenren
werden geplaatst. Het is een project waar ook de politie van op de hoogte is.
Verscheidene buurtbewoners meldden mij dat dit op regelmatige tijdstippen voor een zeer grote
geurhinder zorgt. Sommige bewoners kunnen eenvoudigweg niet meer op hun terras (balkon) zitten
vanwege de rottende geur uit de compostbak. De slaapkamers zijn trouwens ook aan die kant gelegen
en bij het warme weer van de laatste dagen moesten vele bewoners alle vensters sluiten vanwege de
stank.
Er wordt gesteld dat dit een buurtproject is. Toch zijn blijkbaar niet alle buurtbewoners daarvan op de
hoogte gebracht.
Vraag
Kan u dit buurtproject exact beschrijven in tijd en ruimte?
Hoe werd dit buurtproject aan de buurtbewoners gecommuniceerd?
Zijn er hieromtrent reeds klachten binnengekomen?
Aangezien verscheidene buurtbewoners hieromtrent hebben geklaagd, vroeg ik me af op welke
manier de stad Gent aan deze klachten tegemoet zal komen.

ANTWOORD

Het buurtproject ‘Geen huizen maar kippen’ is een bewonersproject dat ondersteuning van Stad Gent
krijgt via de ‘wijk aan zet’-subsidies. Dit project kreeg een gunstige beoordeling door de jury en de
aanvraag werd dan ook goedgekeurd op het college van 28 april 2016. Het krijgt een ondersteuning
van 209 euro. Het project krijgt tevens ondersteuning vanuit CERA. Het openingsmoment vond
plaats op zaterdag 20 augustus 2016.
Het project bestaat uit een kippenren en compostbak voor de buurt.

Het project werd kenbaar gemaakt via flyers bij alle buren en affiches die in de buurt uithangen bij de
initiatiefnemers. Het initiatief werd ook aangekondigd in ‘Uit in je Buurt’ en via Facebook. Ter
plekke hangen de contactgegevens van de initiatiefnemers, en de openingsmomenten uit. Voor alle
vragen en opmerkingen kan men bij hen terecht. Er hangen instructies over het correct composteren.
Bij de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu kwamen geen klachten binnen over dit project. Bij
de Dienst Ontmoeten en Verbinden noch bij de Dienst Beleidsparticipatie kwamen hierover klachten
binnen.
Naar aanleiding van uw vraag is de Groendienst op plaatsbezoek geweest. Tijdens dit
plaatsonderzoek ondervond de ambtenaar geen geurhinder. De compostruimte was netjes en leek
goed opgevolgd door de buurtbewoners.
Indien de compostbakken op een oordeelkundige manier worden gebruikt kan er normaal geen
geurhinder zijn. Hiervoor moet men correct toepassen van wat wel/niet mag in de compostbak,
voldoende droog materiaal verwerken en het tijdig beluchten. IVAGO kan hierover voldoende
informatie verschaffen en voor informatiesessies zorgen via hun eigen werking kringlooptuiniers of
via de koepelorganisatie VLACO.
In navolging van uw melding zal de Groendienst contact opnemen met de betrokken buurtbewoners
over het houden van kippen en om de compostruimte eventueel een andere opstelling en inplanting te
geven in samenspraak met de buurtcoördinator van de Groendienst.
De Dienst Toezicht meldt wel dat op basis van bijlage I bij Vlarem I wijkcompostering
meldingsplichtig (klasse 3) is. Tot nu toe is er geen melding ontvangen voor deze wijkcompostering.
De Dienst Toezicht zal de initiatiefnemers vragen om alsnog een melding in te dienen en te melden
dat dit geen hinder voor de buurt mag veroorzaken.
Ook voor gelijkaardige projecten zal Dienst Toezicht met de milieucoördinator van Stad Gent
bekijken wat moet gebeuren.

331/16

2016_SV_00331 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - ONDERHOUD
PARKEERPLAATSEN MOBILITEITSBEDRIJF - BEVOEGDE SCHEPEN FILIP WATTEEUW VAN 29 JULI 2016 (NR. 2016_SV_00331)

OPSCHRIFT
Raadslid (-leden) :
Deckmyn Johan (Vlaams Belang)
OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG
Toelichting
Aan Dok Noord en het Stapelplein verhuurt het Gentse Mobiliteitsbedrijf vele parkeerplaatsen aan
bedrijven. Rond deze periode tiert het onkruid welig op sommige plaatsen. Op enkele plekken
worden er ook nog verdwaalde PMD-zakken aangetroffen en ligt er nog steeds materiaal
(voornamelijk stenen) van de werken die er recentelijk werden uitgevoerd.
Vraag
Wie is er verantwoordelijk voor het weghalen van het onkruid op deze parkeerplaatsen?
Wat zal er gebeuren met het materiaal dat blijkbaar is achtergelaten na de recente werken?

ANTWOORD

Het IVA Mobiliteitsbedrijf is verantwoordelijk voor het onkruid en heeft reeds contact genomen met
Ivago om dit weg te halen. Exact tijdstip is echter nog niet gekend.
De stenen zijn afkomstig van wegenwerken van AWV en liggen niet op de parking die wij huren.

333/16

2016_SV_00333 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - SLUIKSTORT
NEKKERPUTSTRAAT - BEVOEGDE SCHEPEN - TINE HEYSE - VAN 29 JULI
2016 (NR. 2016_SV_00333)

OPSCHRIFT
Raadslid (-leden) :
Deckmyn Johan (Vlaams Belang)
OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG
Toelichting
Aan de Nekkerputstraat in Gent worden er door Woningent verscheidene sociale woningen verhuurd.
Blijkbaar wordt in die omgeving nogal wat gesluikstort (zie foto’s als bijlagen).

Sommige bewoners maakten hiervan reeds melding, maar blijkbaar raakt deze problematiek niet
opgelost.
Vraag


Werden hieromtrent reeds klachten ingediend?



Hoe werd er op deze klachten gereageerd? Welke opvolging werd hieraan gegeven?



Welke maatregelen zal men nemen om deze problematiek in de toekomst te voorkomen?

BIJLAGEN
Bijgevoegde bijlage(n) :
- 20160729 Nekkersputstraat 1.pdf - , 20160729 Nekkersputstraat 2.pdf - , 20160729
Nekkersputstraat 3.pdf -

ANTWOORD

Bij Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu kwamen er in 2015 en 2016 4 klachten binnen
omtrent sluikstort in de Nekkerputstraat. Dit aantal loopt gelijk bij de Gemeenschapswachten. Bij
IVAGO kwamen er reeds 11 meldingen binnen dit jaar van sluikstort op openbaar terrein thv het
appartementsgebouw.
Er wordt telkens een controle uitgevoerd door een medewerker van Dienst Toezicht. Daaropvolgend
worden de Gemeenschapswachten, Gemeenschapswacht-Vaststellers en het Overlastteam van de
Politie op de hoogte gesteld.
Er wordt telkens melding hiervan gemaakt bij WoninGent. Zij geven aan hun huurders hier reeds op
gewezen te hebben via een brief. In deze brief werd de bewoners op volgende zaken gewezen:
- grofvuil enkel de avond voordien buitenplaatsen;
- geen zwarte zakken maar de gele IVAGO-zakken gebruiken;

- de juiste afvalzakken in de juiste afvalcontainer deponeren.
Er is ook een huisvuilverwerker tewerkgesteld door WoninGent, maar door de grootte van het
sluikstort dient er soms een collega ingepland te worden om dit mee op te ruimen. Dit kan ervoor
zorgen dat het afval 2 dagen blijft staan. Het sluikstort wordt door de huisvuilverwerker van
WoninGent binnen in een lokaal geplaatst. WoninGent is op de hoogte dat sluikstort op openbaar
terrein kan gemeld worden bij IVAGO. De laatste verwijdering van sluikstort werd door de
medewerkers van WoninGent uitgevoerd op 26 augustus 2016. Dit naar aanleiding van een vraag tot
opruiming van Dienst Toezicht.
IVAGO ruimt het sluikstort op na melding en heeft dit bij elke melding ook gedaan. Dit gebeurde 6
maal met een kraanwagen en 5 maal met een perswagen.
IVAGO haalt, op afroep van WoninGent, het grof huisvuil op. Dit gebeurde een laatste keer op 16/8.
Hierbij moet men vaak constateren dat het grofvuil niet correct wordt aangeboden doordat de
verschillende fracties niet gescheiden worden.
De problematiek wordt verder nauw opgevolgd door Dienst Toezicht samen met
Gemeenschapswacht, Overlastteam, IVAGO en WoninGent.
Het gebouw zou in 2019-2020 door WoninGent gerenoveerd worden. Naar aanleiding hiervan wil
IVAGO hier een sorteerpunt inrichten. Dit bestaat uit inzamelzuilen met ondergrondse containers
voor PMD, glas, papier/karton, restafval en gft. Dit in de plaats van de grote rolcontainers die nu op
het terrein staan. Op die manier kan men een nauwer toezicht houden op de correcte aanbieden van
het afval.

334/16

2016_SV_00334 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - ZOEKTOCHT NAAR
WONINGEN VOOR ERKENDE ASIELZOEKERS IN GENT - BEVOEGDE
SCHEPEN - RUDY CODDENS - VAN 3 AUGUSTUS 2016 (NR. 2016_SV_00334)

OPSCHRIFT
Raadslid (-leden) :
Deckmyn Johan (Vlaams Belang)
OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG
Toelichting
Begin maart stelde ik al een schriftelijke vraag m.b.t. welke procedure er gevolgd zal worden om
asielzoekers in Gent aan een woning te helpen. Indien asielzoekers erkend worden, start immers het
proces om een woning te vinden. Dit zal in Gent of in de onmiddellijke omgeving van Gent gebeuren.
Nu reeds is er een enorme woondruk in Gent. Vele Gentenaars staan nu al op een wachtlijst.
De vraag was ingegeven door het grote aantal asielzoekers dat zich op het ponton ‘Reno’ zou gaan
vestigen. Gezien het feit dat er tot 250 potentiële asielzoekers op de boot kunnen, laat vermoeden dat
enkele honderden erkende asielzoekers zich in Gent zullen vestigen.
De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) stelt trouwens dat de meeste asielzoekers
in maart nog aan het wachten waren op hun erkenning. Het probleem om genoeg woningen te vinden,
was volgens de VVSG daarom toen nog niet acuut. Maar, zo stelde de VVSG: “Iedereen weet dat er
een groot probleem op ons afkomt”.
Volgens diezelfde VVSG is erkende vluchtelingen op straat sturen geen optie. Vaak zien OCMW's
daarom geen andere oplossing dan een asielopvangplaats tijdelijk te schorsen.
Op mijn vraag hoe de stad deze problematiek zou aanpakken, antwoordde de schepen in maart dat het
op dat moment wachten was op meer duidelijkheid omtrent mogelijke Vlaamse financiering voor de
vestiging van erkende asielzoekers. Eens daar klaarheid over komt, zo stelde de schepen, zal overleg
met de verschillende betrokken diensten en instanties plaatsvinden.
Vraag
Hoeveel asielzoekers die in Gent verblijven, werden er dit jaar intussen erkend?
Is er intussen al meer duidelijkheid betreffende de mogelijke Vlaamse financiering voor de vestiging
van erkende asielzoekers?
Heeft er intussen al overleg plaatsgevonden tussen de verschillende betrokken diensten en instanties?
Wat is het plan van aanpak van de stad Gent omtrent deze problematiek?

ANTWOORD

Sinds 1 januari 2016 werden in het Stedelijk opvanginitiatief (SOI) 25 bewoners erkend en kregen 6
bewoners subsidiaire bescherming. In het opvangcentrum Reno werden reeds 8 gezinnen ( totaal 14
personen) erkend of subsidiaire beschermd, waarvan 2 gezinnen reeds een woning hebben gevonden.
1 alleenstaande man verblijft in nachtopvang en de 5 overige verblijven nog in het opvangcentrum en
zijn volop op zoek naar een woning.
De Vlaamse regering keurde op 13 mei 2016 de voorwaarden goed voor de toekenning van subsidies
aan gemeenten in het kader van de vluchtelingeninstroom. In totaal werd 20 miljoen euro vrijgemaakt
in twee schijven van telkens 10 miljoen euro. Voor Gent betekent dit een bedrag van 654 368 euro in
de eerste schijf.
De taskforce vluchtelingen heeft ondertussen al heel wat voorbereidend werk verricht om de
verhoogde instroom van erkende vluchtelingen op te vangen. Zo werd beslist om bepaalde diensten
en partnerorganisaties in de stad te versterken in hun werking.
De werkgroep wonen binnen de taskforce nam al heel wat initiatieven. De dienst wonen van de stad
werd versterkt met een 1 VTE die de coördinatie opneemt over de woonproblematiek van erkende
vluchtelingen en andere kwetsbare groepen in onze stad. De coördinator houdt ook overzicht van de
uitstroom van erkende vluchtelingen die een opvanginitiatief in Gent verlaten. Er werd gestart met
het geven van extra vormingen door Dienst Wonen van de stad en het OCMW voor vrijwillige
woonbuddies, CAW buddies, woonzoekteam en andere vrijwilligersorganisaties. Daarnaast worden
ook vormingen gegeven aan bewoners van SOI en Reno rond het thema wonen: Wat mogen ze
verwachten? Waar moeten ze rekening mee houden? Wat zijn de wettelijke bepalingen? enz…
Met het CAW werd een convenant afgesloten om 10 leegstaande woningen van de Volkshaard in te
schakelen als doorgangswonen. Met dit project willen we extra dakloosheid vermijden en mensen,
met voorrang gezinnen met kinderen, meer tijd geven om een woning te vinden op de private huur.
Het verblijf in een doorgangswoning is dan ook beperkt tot 4 maand, uitzonderlijk éénmaal te
verlengen met 2 maand. CAW zorgt tijdens die periode voor begeleiding en ondersteuning ( o.a. met
de woonbuddies) om een woning op de private markt te vinden.
Daarnaast werd aan staatssecretaris Francken gevraagd om de toegekende uitstroomtijd van 2 maand
na erkenning te verlengen. Aangezien de druk in asielcentra gedaald is door de verminderde
instroom, heeft de staatssecretaris hier nu ook positief op geantwoord. Er kan dus in bepaalde
situaties verlengingen van verblijf in LOI/SOI of opvangcentrum worden toegestaan met 1 maand of
uitzonderlijk 2 maanden. Ook dit zorgt voor extra tijd om een eigen woning te vinden.
Met al deze maatregelen proberen we ervoor te zorgen dat er geen nieuwe groep daklozen ontstaan in
onze stad en proberen we een antwoord te bieden op een moeilijk probleem. De huizenmarkt blijft
immers schaars en duur.
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2016_SV_00338 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - OPENINGSTIJDEN ZWEMBAD
VAN EYCK - BEVOEGDE SCHEPEN - RESUL TAPMAZ - VAN 10 AUGUSTUS
2016 (NR. 2016_SV_00338)

OPSCHRIFT
Raadslid (-leden) :
Van Pee Jef (CD&V)
OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG
Toelichting
Zwembad Van Eyck sluit op weekdagen telkens een halfuur tussen 17u30 en 18u. Dat maakt dat het
voor mensen die bijvoorbeeld na het werk om 17u willen gaan zwemmen maar even in het water
kunnen, of moeten wachten tot 18u.
Vraag
Om welke reden wordt het zwembad tussen 17u30 en 18u telkens gesloten?

ANTWOORD

Met aandacht heb ik uw vraag gelezen. Het opmaken van de uurroosters voor de opening van de
stedelijke zwembaden is een complexe oefening waarbij heel wat factoren in rekening dienen te
worden genomen. In juli 2015 keurde het college een herziening van de openingsuren van de
stedelijke zwembaden goed. Bij deze oefening werd gekeken welke efficiëntiewinsten konden
worden geboekt door middel van kleine verschuivingen en werd zo veel als mogelijk rekening
gehouden met vragen van gebruikers.
Wat betreft het half uurtje sluiting in het zwembad Van Eyck tussen 17u30 en 18u, zijn er zijn twee
voorname redenen. Enerzijds omwille van schoonmaak van de kades (en eventueel zwemkom) om
binnen de vastgelegde wettelijke limieten te blijven rond veiligheid en hygiëne. Anderzijds een
verplichte onderbreking van werktijd voor personeelsleden, al dan niet in combinatie van het eindigen
van een dagtaak of aanvang van een nieuwe shift medewerkers.
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2016_SV_00339 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - INBRENG GEBRUIKSRECHT
SPORTINFRASTRUCTUUR IN TMVW - BEVOEGDE SCHEPEN - RESUL
TAPMAZ - VAN 10 AUGUSTUS 2016(NR. 2016_SV_00339)

OPSCHRIFT
Raadslid (-leden) :
Van Pee Jef (CD&V)
OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG
Toelichting
Via de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2005 is Stad Gent met ingang van 1 januari 2006
toegetreden tot de divisie S (secundaire diensten) van de cvba Tussengemeentelijke Maatschappij der
Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW). De S-divisie van TMVW legt zich toe op het beheer
van sportinfrastructuur.
De Stad Gent bracht eerder het gebruikrecht van de volgende infrastructuur in:


6 zwembaden (Neptunus, Rooigem, Rozebroeken, Strop, Van Eyck en Bert Carlier), 8
sporthallen (Tolhuis, Bourgoyen, Wolfput, Driebeek, Hekers, Keiskant, Neptunus en
Rozebroeken) en 1 openluchtterrein (Jan Yoens) (GR besluit 24 juni 2008 en GR besluit 1
september 2008);



sporthal in de Leopoldskazerne (GR besluit 15 december 2009);



zwembad Rosas te Oostakker (GR besluit 28 juni 2010); dit gebruiksrecht werd inmiddels
teruggenomen (GR besluit 23 juni 2015)



infrastructuur aan de Vissersdijk (GRS) (GR besluit 22 november 2010);



buiteninfrastructuur Olympia, Borluut, Sint-Kruis-Winkel en Gentbrugse Meersen (GR
besluit 23 juni 2015);



sportterreinen gelegen te Eikstraat in Oostakker (GR besluit 27 juni 2016).

Vraag
Zijn er plannen/voornemens om ook het gebruiksrecht van andere stedelijke sportinfrastructuur in te
brengen in TMVW? Zo ja, welke en wanneer?

ANTWOORD

Het is inderdaad de bedoeling om nog voor het jaareinde de Blaarmeersen en de overige openlucht
sportinfrastructuur in te brengen in de S-divisie van Farys |TMVW. Hieronder vindt u een
opsomming van wat wel en wat niet ingebracht wordt.
1. Blaarmeersen:

Volgende accommodaties worden ingebracht:







Tennis/squash/minigolf
Strand/water/ strandgebouw
Camping
Parking en wegenis
Alle sportterreinen en – accommodaties (ook gebouw KAA Gent atletiek en Rugby)
Alle concessies (cafetaria’s, winkel)

Wat wordt niet ingebracht:



Groenbeheer Blaarmeersen m.u.v. camping
Het strand, de vijver en de ligweide worden evenmin ingebracht. Met dien verstande
dat Farys zal in staan voor toezicht strand, opruimen zwerfvuil, slepen strand,… en voor het
onderhoud van ALLE toestellen (met o.a. de stranddouches, glijbaan, spuitfiguurtjes in de
krekenplas, toestellen op het sportstrand). Grasmaaien, bemesten, egaliseren van de ligweide
blijft een taak van de Groendienst.
o Alle speeltoestellen, ook deze in de krekenplas en de speelboot op het strand,
worden niet ingebracht en blijven bij Groendienst. Het hoogte-en laagteparcours en
de klimrotsen worden wel ingebracht.

Overige openluchtinfrastructuur

Ligging
Kleinkouterken 13
(11228)
Steenakker 250 (11388)
Emanuel Hielstraat 106
(11162)
Galvestonstraat 37
(11641)
Alfons Braeckmanlaan 2
(11556)
Sint-Gerolfstraat 16
(11651)
Polderkenslaan 31
(11170)
Papiermolenstraat +1
(11592)
Hogeweg 135 (11736)

Clubs
FC KVV St.-Denijs-Sport
Hou ende Trou
Racing Club Gent Atletiek
Standaard Muide Gent
Jago Sint-Amandsberg
Kon. Voetbalvereniging Eendracht
Drongen
K.S.C. Excelsior Mariakerke
Racing Club Gentbrugge
Koninklijke Ganda Korfbalclub
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2016_SV_00340 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - HALTE-INFRASTRUCTUUR
BUSHALTES WOLFPUTSTRAAT - BEVOEGDE SCHEPEN - FILIP
WATTEEUW - VAN 10 AUGUSTUS 2016 (NR. 20016_SV_00340)

OPSCHRIFT
Raadslid (-leden) :
Van Pee Jef (CD&V)
OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG
Toelichting
Aan de bushaltes ‘Van Der Heydenlaan’ en ‘Sporthal Wolfput’ in de Wolfputstraat in Oostakker is
geen schuilhuisje aanwezig. Reizigers moeten er ook bij slecht weer onbeschut op de bus staan
wachten.
Vraag
Kan aan deze haltes een schuilhuisje worden geplaatst? Zo ja, wanneer? Zo neen, waarom niet?

ANTWOORD

De dienst Bruggen, Wegen en Waterlopen voorziet op elke halte in de Wolfputstraat een schuilhuisje.
Op 2 locaties moest er echter toestemming gevraagd worden van een derde partij m.b.t. het plaatsen
van een schuilhuisje, nl. aan Mozaïek en Eandis. Dit moet dus nog juridisch in orde gebracht worden,
waardoor de schuilhuisjes hier wat later dan de andere zullen komen.
De dienst Bruggen, Wegen en Waterlopen voorziet alvast de plaatsing van 4 schuilhuisjes, maar kon
nog geen exacte timing geven.
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2016_SV_00343 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - INBRAKEN - BURGEMEESTER
- VAN 16 AUGUSTUS 2016 (NR. 2016_SV_00343)

OPSCHRIFT
Raadslid (-leden) :
Van Braeckevelt Bram (Groen)
OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG
Toelichting
De eerste cijfers van 2016 op vlak van inbraken dalen.
Ook in verhouding met 2015, uiteraard is dat positief.
Vraag
1. Kunt u een opdeling geven per deelgemeente, per maand van 2016?
2. Is het een intentie om deze opdeling structureel op te nemen op de polbul

ANTWOORD

In bijlage vindt u de vergelijkende overzichtstabel 2015-2016 per deelgemeente.
Het is voorlopig niet de intentie om deze opdeling structureel op te nemen in het politiebulletin.
Er is daarvoor een bijkomende programmatie nodig. Bovendien is de politionele afbakening van de
gebieden niet dezelfde als de NIS-sectorenindeling die door de stad wordt gehanteerd.
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2016_SV_00344 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - PSYCHOSOCIALE BIJSTAND
NA INCIDENT OF ACCIDENT - BURGEMEESTER - BETROKKEN SCHEPEN
RESUL TAPMAZ - VAN 16 AUGUSTUS 2016 (NR. 2016_SV_00344)

OPSCHRIFT
Raadslid (-leden) :
Van Braeckevelt Bram (Groen)
OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG
Toelichting
Na een incident waarbij politietussenkomst noodzakelijk is, kan de politie doorverwijzen naar
slachtofferhulp als er psycho-sociale bijstand wenselijk of nodig is.
Vaak zijn er echter bij een incident niet alleen het rechtstreeks slachtoffers en dader of veroorzaker
betrokken, maar ook toevallige omstaanders of buurtbewoners.
Bijvoorbeeld bij een gewelddadige overval een in appartementsblok of een dodelijk verkeersongeluk.
Vraag
In welke mate kunnen derden bij dergelijke incidenten beroep doen op psycho-sociale bijstand?
Op welke manier wordt dit gecommuniceerd en aangeboden?
Bijvoorbeeld als de politie niet alle derden of getuigen kennen.

ANTWOORD

Zoals door u beschreven krijgen slachtoffers of getuigen die verhoord worden het aanbod van de
Dienst Slachtofferbejegening van de Politie. Via het attest van klachtneerlegging ontvangt de
betrokkene de contactgegevens en informatie van zowel de Dienst Slachtofferhulp van het Centrum
voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) als van de Dienst Slachtofferonthaal van het parket.
Bij een gewelddadige overval in een appartementsblok zullen niet alle bewoners verhoord worden als
getuige: vb. mensen waren niet aanwezig op het moment van de feiten, mensen hebben niets
gezien,…. Ook bij deze bewoners kunnen er na de feiten onveiligheidsgevoelens optreden. De
politiemensen op het terrein hebben hier meestal oog voor en laten dan bij een verantwoordelijke, bv.
de conciërge, hun contactgegevens na. Op deze manier kan alsnog de Dienst Slachtofferbejegening
van de Politie ingeschakeld worden voor een hercontactname mocht daar behoefte aan zijn. Vanuit
het Bureau Politionele Zorg/Slachtofferbejegening werden ook flyers ontwikkeld die de
politiemensen kunnen afgeven op het terrein (zie bijlage).
Ook bij een dodelijk verkeersongeval zullen slachtoffers, naasten en getuigen een gelijkaardig aanbod
krijgen.
Niettemin is het vaak niet haalbaar om iedereen, die op de plaats van de feiten aanwezig is, een
aanbod te doen. Zoals bijvoorbeeld bij een overval in een winkelcentrum of een verkeersongeval, zijn
soms personen getuige van de feiten maar niet met de politie n.a.v. een interventie in contact
gekomen. Wanneer er dan bovendien geen centrale contactpersoon is, is het voor de politiediensten

moeilijk om deze personen te bereiken. Deze personen kunnen natuurlijk ook terecht bij de Dienst
Slachtofferhulp van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) voor psychosociale
ondersteuning.
Wanneer zij niet spontaan contact opnemen met de Politie n.a.v. het gebeuren, zullen zij de
informatie over de werking van het CAW moeten verkrijgen via andere kanalen, zoals: de informatie
op de website van het Centrum voor Algemeen Welzijns-werk /slachtofferhulp, of via
meldpunten/organisaties die regelmatig in de media komen vb. 1712, Tele-Onthaal.
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2016_SV_00345 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - GEREEDSCHAP LENEN IN DE
"INSTRUMENTHEEK" - BEVOEGDE SCHEPEN - RUDY CODDENS - VAN 16
AUGUSTUS 2016 (NR. 2016_SV_00345)

OPSCHRIFT
Raadslid (-leden) :
Reynebeau Guy (sp.a)
OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG
Toelichting
Waarom gereedschap kopen die je amper één keer per jaar gebruikt?
In landen zoals Canada en Zweden bestaan "instrumentheken", zeg maar een bibliotheek voor
gereedschap, al enige tijd.
Duurzaamheid nastreven en verspilling tegenaan zijn de voornaamste doelstellingen, maar ook voor
mensen met een beperkt inkomen biedt de instrumentheek uiteraard voordelen.
Dat laatste ontging ook de directie Welzijn van de Stad Kortrijk niet en ze nam het plaatselijk
initiatief voor een instrumentheek van een repaircafé op in haar armoedebestrijdingsplan.
Vraag
Kan het Gentse OCMW overwegen een Instrumentheek op te starten?

ANTWOORD

Een dergelijke uitleendienst voor gereedschap is op zich zeker een waardevol idee en heeft een
meerwaarde voor heel wat burgers die niet over het juiste materiaal beschikken. Deze meerwaarde
beperkt zich niet louter tot mensen in armoede of de doelgroep van OCMW Gent, maar gaat veel
ruimer. Een dergelijk project voor een breed publiek is echter niet de eerste kerntaak of prioriteit van
OCMW Gent.
Er zijn de laatste jaren trouwens heel wat (web-gerelateerde) initiatieven van deel-economie ontstaan
die onder meer inzetten op het uitlenen/ uitwisselen van allerlei materiaal én die tegelijk een
sterke sociale dimensie hebben, bvb wijkbetrokkenheid. Ook een tweedehandscircuit voor verkoop
van gereedschap bestaat reeds bvb bij vzw Ateljee.
Er zijn ook nieuwe initiatieven in opstart die een link hebben met het uitlenen van gereedschap. In de
Pastory aan de Dampoort kunnen buurtbewoners vanaf 4 mei elke woensdagnamiddag
klusgereedschap voor in huis of tuin ontlenen. Regelmatig zullen er verschillende ateliers
georganiseerd worden om er veilig te leren werken met het aangeboden gereedschap, creatieve
technieken aan te leren, kleine en grote klusjes in huis te demonstreren, fietsherstellingen uit te
voeren,… Samenlevingsopbouw Gent neemt hier het initiatief en een ploeg vrijwilligers ondersteunt
deze werking. De uitleendienst en het atelier kwamen tot stand dankzij de steun van het Fonds
VINCI, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

In Nieuw-Gent zal dit najaar een “Multihuis” geplaatst worden tussen het buurtcentrum en de
bibliotheek. vzw Voetbal in de stad werd als coördinator aangesteld en zal de dagelijkse werking van
het Multihuis organiseren. Binnen het Multihuis wordt naast een ontmoetingsruimte ook een
doorgeefwinkel en een klusatelier voorzien (in samenwerking met IN-Gent en
Samenlevingsopbouw).
Specifiek voor de doelgroep van OCMW Gent, lijkt een combinatie van uitlenen van materiaal met
het aanleren van basistechnieken en vaardigheden wel op diverse vlakken een meerwaarde. De exacte
meerwaarde en haalbaarheid van een dergelijk concept zou op termijn verder onderzocht worden
binnen de schoot van het SVK Gent. Men denkt hierbij bijvoorbeeld aan groepen huurders van SVK
samenbrengen om aantal basistechnieken aan te brengen (schilderen/ kleine klusjes).
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2016_SV_00346 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - SLUIKSTORT EN ZWERFVUIL
- BEVOEGDE SCHEPEN - TINE HEYSE - VAN 11 AUGUSTUS 2016 (NR.
2016_SV_00346)

OPSCHRIFT
Raadslid (-leden) :
Matthys Bruno (SP.A)
OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG
Toelichting
Sinds vele maanden ligt er een sluikstort ter hoogte van de Marseillestraat 73 in Gent (zie foto in
bijlage). In de Marseillestraat en de aanpalende straten ligt er ook opvallend veel zwerfvuil.
Vraag
Mag ik u vragen opdracht te geven om dit sluikstort en het zwerfvuil op te ruimen?

BIJLAGEN
Bijgevoegde bijlage(n) :
- 2016.08 Zwerfvuil Marseillestraat foto.pdf -

ANTWOORD

Het melden van sluikstort gebeurt beter via het meldingsformulier voor sluikstorten bij IVAGO. Dit
kan via de directe link http://sluikstort.gent/ of de website van IVAGO, via e-mail naar
info@ivago.be of telefonisch op 09 240 81 11.
Heel wat burgers maken van deze mogelijkheid gebruik. IVAGO ruimt de sluikstorten op die zich op
openbare straten en pleinen bevinden. Dit gebeurt binnen twee dagen na de dag van de melding. In
groenzones zijn het de Groendienst of het Dienstenbedrijf die deze taak op zich nemen.
Het sluikstort op bijgevoegde foto bevindt zich op privéterrein. De eigenaar hiervan moet zelf instaan
voor de verwijdering van het sluikstort. Voor het sluikstort op deze foto zullen we de
Gemeenschapswacht laten langsgaan om aan de bewoner te vragen het afval op te ruimen.
Indien hier geen gevolg aan wordt gegeven kan de Dienst Toezicht de eigenaar schriftelijk aanmanen
om het sluikstort te verwijderen of bij geen gehoor hieraan een procedure opstarten gaande van
proces-verbaal tot ambtshalve laten opruimen.
De Marseillestraat behoort tot het werkgebied van de Stedelijke Veegploeg (Dienstenbedrijf) die hier
haast wekelijks het zwerfvuil verwijdert. Bewoners zijn natuurlijk ook verantwoordelijk voor het
vegen van hun stoep.
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2016_SV_00347 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - TAXUS EN IVAGO
CONTAINERPARKEN - BEVOEGDE SCHEPEN - TINE HEYSE - VAN 16
AUGUSTUS 2016 (NR. 2016_SV_00347)

OPSCHRIFT
Raadslid (-leden) :
Riebbels Greet (sp.a)
OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG
Toelichting
Reeds meer dan 10 jaar worden taxushaagbezitters in ons land en de buurlanden aangespoord om met
hun taxus-snoeisel ‘de hoop te vergroten’. Telkens tot eind augustus worden de felgroene nieuwe
jonge scheuten ingezameld. Daar wordt dan het werkzame bestanddeel van baccatine uit
geëxtraheerd, een stof waarmee geneesmiddelen tegen kanker worden gemaakt.
Sinds juli 2016 hebben de officiële gratis snoeiers bekend gemaakt dat zij ermee ophouden, wegens te
veel malafide snoeiers op de markt. Voor particulieren die zelfs hun snoeisel willen inleveren
verandert er niets. Maar in Gent blijkt het toch even zoeken hoe dat moet met de containerparken.
Op de websites van Ivago en van ‘vergroot de hoop’ staat tegengestelde informatie: De laatste
vermeldt enkel de containerparken van Drongen, Gentbrugge, Zwijnaarde, Oostakker en de
Maïsstraat . Op de Ivago site staat een bericht van 2011 over “alle containerparken” en “waarbij
Ivago per kubieke meter taxussnoeisel 50 euro ontvangt van de afnemer van dit materiaal om het dan
door te storten aan Kom op tegen kanker”.
Vraag
1. In welke containerparken en onder welke garanties van een geldelijke bijdrage is er in Gent

nu taxus te leveren, en in welke periode?
2. Hoeveel ton kon Ivago de jongste jaren tegen het einde van de inzamelcampagne leveren? Zit

er een evolutie van jaar tot jaar in deze cijfers? Met welk geldelijk schenkingsbedrag
komt/kwam dit overeen?
3. Hebben de Gentenaars voldoende toegang tot praktische informatie over hun taxussnoeisel

(kwaliteit, datums, plaatsen, voorwaarden…)? Waar kan eventueel een (informatie)tandje
bijgestoken worden?
4. Wijzigt er de jongste tijd iets aan de inzamelpunten voor taxus bij de containerparken van

Ivago? Wat is de reden waarom juist de 5 containerparken door de ‘vergroot de hoop’
website worden vermeld?
5. Heeft de stad/Ivago plannen om meer inspanningen te doen in dit dossier, of algemeen inzake

Kom op tegen kanker?

ANTWOORD

In tegenstelling tot wat u aangeeft is er geen tegenstelling tussen de huidige informatie op de website
van IVAGO en van ‘Vergroot de hoop’. Wellicht kwam het raadslid via een zoekmachine op een oud
nieuwsbericht op de website van IVAGO terecht. Nieuwsberichten worden immers in het archief van
de site bewaard, dit in tegenstelling tot gewone ‘content’.
Taxussnoeisel kan aangeleverd worden in alle IVAGO-recyclageparken. Er wijzigde de voorbije
jaren niets aan de inzamelpunten. Dat zijn er vijf op het grondgebied van Gent (DrongenKoninginnelaan, Oostakker-Lourdesstraat, Gentbrugge Jan Samynstraat, Gent-Maïsstraat en GentProeftuinstraat) en één in Destelbergen. Dit in de periode van 15 juni tot 31 augustus 2016. Deze
informatie staat correct op de website van Vergroot de Hoop en van IVAGO.
De informatie staat op de startpagina van de IVAGO-website. Een extra link naar de webstek
van Vergroot de Hoop kon nuttig geweest zijn. (zie bijlage).
Aanvankelijk richtte Vergroot de Hoop zich dit jaar vooral op hun snoeiservice. Eind juli werd die –
omwille van illegale concurrentie – afgebouwd en kwam de nadruk terug op de recyclageparken te
liggen.
Door het laattijdig ter beschikking stellen van het communicatiemateriaal kon de informatie niet meer
meegenomen worden in het IVAGO-magazine voor Gent, doch enkel nog voor het IVAGO-magazine
dat in Destelbergen verschijnt. De campagne wordt ook gevoerd via spandoeken en affiches op de
IVAGO-recyclageparken en de mail-signatuur van alle uitgaande IVAGO-mails. De IVAGO-klanten
die taxus aanleveren zijn echter vertrouwd met de werkwijze, vereisten en manier van aanleveren.
IVAGO zamelde volgende tonnages in die onderstaande bedragen opleveren:






2011: 28,7 m³ - 1.434 euro
2012: 77 m³ - 3.850 euro
2013: 98,5 m³ - 4.925 euro
2014: 68,4 m³ - 3.420 euro
2015: cijfers worden nog opgevraagd.

De vergoeding bedraagt voortaan 30 euro per m³ materiaal, i.p.v. 50 euro per m³. IVAGO schenkt het
bedrag aan de VZW Kinderkankerfonds.
IVAGO zal ook in de toekomst verder meewerken aan de inzameling van taxus.
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2016_SV_00348 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - VRIJWILLIGERSWERK VOOR
VLUCHTELINGEN - BEVOEGDE SCHEPEN - RUDY CODDENS - VAN 17
AUGUSTUS 2016 (NR. 2016_SV_00348)

OPSCHRIFT
Raadslid (-leden) :
Matthys Bruno (SP.A)
OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG
Toelichting
Bij mensen in asielprocedure zoals de bewoners van de Reno aan de Rigakaai en de bewoners van het
Stedelijk Opvanginitiatief SOI kan verveling een probleem zijn.
Een groot aantal van de vluchtelingen willen graag werken maar mogen niet omdat ze hiertoe niet
over de nodige documenten beschikken.
Vrijwilligerswerk kan hierbij een (tijdelijke) oplossing zijn.
De mensen van Cirq hebben tijdens de Gentse feesten met hun evenement Batahlan bewezen dat
dergelijke initiatieven bijzonder succesvol en waardevol kunnen zijn.
Vrijwilligerswerk bevordert de integratie en is zeer leerrijk voor de diverse betrokkenen.
Vraag



Heeft de Stad Gent/OCMW het evenement Batahlan reeds geëvalueerd wat betreft het
aanbieden van vrijwilligerswerk voor vluchtelingen?
Staat de Stad Gent/OCMW open voor de organisatie of stimulatie van vrijwilligerswerk voor
vluchtelingen? En indien ja, op welke manier gaat de Stad Gent/OCMW dat doen?

ANTWOORD

Het evenement Batahlan werd mede gesubsidieerd door de Stad (een subsidie van 3650 euro ikv
etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of activiteiten). Ter verantwoording van deze subsidies zal
vzw Cirq nog een inhoudelijke en financiële verantwoording indienen bij de Dienst Welzijn en
Gelijke Kansen. Het project Refu Interim werd dus nog niet officieel geëvalueerd door Stad Gent/
OCMW Gent. Gezien de eerste positieve inschatting, waren er wel reeds contacten om na te gaan
welk vervolg mogelijk is aan dit project en hoe dit kan aansluiten op de werking van het toekomstige
vrijwilligerspunt.
Vanuit Stad Gent en OCMW Gent is er veel openheid om vrijwilligerswerk voor vluchtelingen te
stimuleren.
Vanuit de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen wordt onder de bevoegdheid van Schepen Tapmaz op
dit moment intensief gewerkt aan de uitrol van een Vrijwilligerspunt. Dit Vrijwilligerspunt gaat van
start in december 2016 en zal zich richten naar zowel organisaties die aan de slag willen met
vrijwilligers als naar burgers. De medewerkers van het Vrijwilligerspunt krijgen een
begeleidingstraject van IN-Gent rond taalbeleid en toegankelijke communicatie zodat ze maximaal

openstaan voor kwetsbare doelgroepen, zoals vluchtelingen. In afwachting van de opstart van dit
Vrijwilligerspunt, neemt het bestaande Vrijwilligersloket (voor senioren) wel al een aantal zaken op.
De medewerkers van het Vrijwilligersloket bespreken systematisch met Gentse organisaties (waar het
Vrijwilligersloket mee in contact komt) of deze al dan niet bereid zijn om vluchtelingen te engageren
als vrijwilliger. Op deze manier kan men niet enkel een inventaris maken van mogelijke
vrijwilligersplekken, maar organisaties ook sensibiliseren om met kwetsbare groepen aan de slag te
gaan. Op dit moment is het aanbod nog beperkt, maar het is duidelijk dat deze (tijds)-intensieve
aanpak zijn vruchten afwerpt. Een 10-tal Gentse organisaties hebben reeds aangegeven bereid te zijn
om ook vluchtelingen op te nemen in hun vrijwilligersbestand.
Via de beheersovereenkomst met IN-Gent, worden voorts middelen van de Stad Gent vanuit de
bevoegdheid van schepen Tapmaz besteed aan het aanbod ‘vrijwilligers voor vrijwilligers’. Via een
vaste groep van eigen vrijwilligers biedt IN-Gent ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties in Gent
die zich richten op vluchtelingen, asielzoekers en nieuwkomers, mensen met een precair verblijf en
mensen zonder papieren. Zij organiseren op regelmatige basis overleg met de organisaties die actief
zijn in Gent en zorgen zo voor een uitwisseling van kennis en ervaringen vanuit de verschillende
organisaties. Ook begeleiden zij actief nieuwkomers, inclusief vluchtelingen, in hun zoektocht naar
vrijwilligerswerk. In 2015 werden op deze manier 61 begeleidingstrajecten afgelegd. 37 van deze
personen vonden ook effectief een vrijwilligersplek.
Vanuit de Dienst Werk werd er een ESF-project ingediend. Dit project werd goedgekeurd en gaat in
september van start. Het heeft onder meer als focus ‘ vrijwilligerswerk als opstap naar werk’.
De Dienst Werk zal hiervoor samenwerken met het Vrijwilligerspunt van de Stad, het project
‘vrijwilligers voor vrijwilligers’ van IN-Gent en de Emancipatorische Werking van OCMW Gent.
Ook de samenwerking met Batahlan wordt verkend. Hiertoe is binnenkort een eerste overleg gepland
tussen Batahlan en de Dienst Werk.
Via het ESF project dat start op 01/09/2016 zal een voltijdse projectmedewerker zich focussen op de
ondersteuning van de vrijwilligersplekken met professioneel perspectief. Om organisaties bereid te
vinden in deze manier van werken in te stappen, zal de vrijwilligersvergoeding - die anders door de
vrijwilligersplek uitbetaald wordt – deels met ESF middelen gedragen worden. Naast het begeleiden
en coachen van de vrijwilligersvloeren zal ook de asielzoeker/vluchteling zelf begeleid en
ondersteund worden.
Binnen het ESF project wordt beoogd om permanent 25 ‘vrijwilligersplaatsen met professioneel
perspectief’ ter beschikking te hebben (halftijds werkregime). Over de gehele projectperiode willen
we 80 mensen arbeidsmarktrelevante ervaring laten opdoen. Het gaat om mensen die nog in
procedure zijn (‘asielzoeker’), en die we op die manier klaar maken om na eventuele erkenning snel
de stap te zetten naar werk, én om mensen die reeds erkend zijn, maar nog niet de competenties
hebben om op de gewone arbeidsmarkt te functioneren (‘vluchteling’).
Vrijwilligerswerk is zowel voor asielzoekers als voor erkende vluchtelingen een mogelijke - en voor
velen noodzakelijke- stap op de activeringsladder. Bij vrijwilligerswerk met professioneel perspectief
staat voorop dat de taken die op de vrijwilligersvloer uitgevoerd worden, aansluiten bij de jobaspiratie van de asielzoeker/vluchteling. Er wordt getracht vanuit het geformuleerde job-doelwit op
zoek te gaan naar aansluitende en passende vrijwilligers-‘werkvloeren’. Er wordt expliciet vertrokken
vanuit de vraag en interesse (behoefte) van de asielzoeker/vluchteling. Meer dan bij ‘regulier’
vrijwilligerswerk waar de vrijwilliger de organisaties ondersteunt door taken uit te voeren en over te
nemen, willen we hier dus met de organisaties in gesprek gaan over het scheppen van
werkervaringskansen voor asielzoekers/vluchtelingen. De organisatie ondersteunt in deze de
asielzoeker/vluchteling.
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2016_SV_00349 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - ENKELE RICHTING IN
FORELSTRAAT EN LOUSBERGKAAI - BEVOEGDE SCHEPEN - FILIP
WATTEEUW - VAN 18 AUGUSTUS 2016 (NR. 2016_SV_00349)

OPSCHRIFT
Raadslid (-leden) :
Meersschaut Guido (N-VA)
OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG
Toelichting
In de Forelstraat en de F. Lousbergkaai werd recent enkele richting ingevoerd.
Vraag
Dit zou te maken hebben met de werken aan de Kasteellaan en de doorstroming van het openbaar
vervoer. Klopt dit?
Het maakt het voor de bewoners van de wijk niet eenvoudig om hun woning nog te bereiken, dikwijls
moeten ze heel wat omrijden.
Wilt u nagaan of het mogelijk is hieraan te verhelpen door bijvoorbeeld tijdelijk in andere (delen van)
straten de rijrichting aan te passen?
Hoelang zal naar schatting de enkele rijrichting in Forelstraat en Lousbergkaai van kracht zijn?

ANTWOORD

Het eenrichtingsverkeer werd inderdaad ingevoerd omdat de omleiding van bussen tijdelijk door de
Forelstraat > F. Lousbergskaai gaat wegens (gedeeltelijk) afsluiten van kruispunt Heernislaan x
Kasteellaan. Het is vooral in de bochten dat de bus niet kan afdraaien wanneer deze tegenliggend
verkeer op zijn reisweg ontmoet.
Lokaal verkeer kan best de route Forelstraat > Lousbergskaai > Kasteellaan > Eendrachtstraat of R40
> Forelstraat volgen om op hun bestemming te geraken. De voorrang op het kruispunt Lousbergskaai
x Kasteellaan is ook tijdelijk gewijzigd naar voorrang van rechts in functie van doorstroming voor de
bus dus normaliter zou er op deze route niet veel filevorming zijn.
Eind september wordt het kruispunt Heernislaan x Forelstraat gedurende enkele weken volledig
afgesloten. De omleidingen van de bus zullen wijzigen waarbij eenrichtingsverkeer ingevoerd zal
worden op omleidingsroute van de bus stadinwaarts via Slachthuisstraat > Lousbergskaai en op de
omleidingsroute van de bus staduitwaarts via Lousbergskaai > Forelstraat.

We bekijken in samenspraak met De Lijn om de Forelstraat opnieuw gedeeltelijk
tweerichtingsverkeer te kunnen maken om interne ontsluiting van de wijk te vereenvoudigen. Ook de
verkeersregelingen voor de volgende fase, zoals hierboven omschreven, zullen bekeken worden of
deze weldegelijk noodzakelijk zijn.
Het einde der werken, waarbij alle tijdelijke maatregelen worden opgeheven, is gepland eind oktober.
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2016_SV_00350 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - INTIMIDATIE-CAMPAGNES
TEGEN TURKSE SCHOLEN DIE GELINKT ZIJN AAN DE GÜLENBEWEGING- BURGEMEESTER - VAN 18 AUGUSTUS 2016 (NR.
2016_SV_00350)

OPSCHRIFT
Raadslid (-leden) :
Deckmyn Johan (Vlaams Belang)
OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG
Toelichting
Via de media konden we vernemen dat de Vlaamse scholen van de Gülen-beweging het slachtoffer
zijn van een intimidatie-campagne. Ouders blijken er hun kinderen weg te halen uit angst om voor
landverraders te worden uitgescholden. Sommige ouders kregen niet alleen telefoontjes, maar ook emails met bedreigingen. Ook op diverse so-ciale media werd er druk uitgeoefend op Turkse ouders
die hun kinderen naar een school sturen die gelinkt wordt aan de Gülen-beweging.
Fevzi Yildirim, directeur van het Lucerna-college in Anderlecht, denkt dat pro-Erdogan-organisaties
achter de haatcampagne zitten. Hij heeft aangifte gedaan van de bedreigingen en de politie gevraagd
om aan het begin van het schooljaar extra oplettend te zijn. Ook in Houthalen hebben ouders hun
kinderen weggehaald en heeft de directeur aan de politie gevraagd om extra oplettend te zijn.
De vrees voor incidenten aan de schoolpoort groeit overduidelijk en vloeit voort uit de
intimidatiecampagne waarvan de scholen de afgelopen weken het slachtoffer zijn geworden. Ouders
hebben per mail, telefoon of via sociale media te horen gekregen dat ze hun kinderen beter niet langer
naar de Lucerna-scholen kunnen sturen. Vooral in Limburg blijken er hieromtrent zware problemen
te zijn.
Vlaams minister-president Geert Bourgeois roept de betrokken ouders op niet toe te geven aan de
druk en vraagt justitie ook te onderzoeken of er strafbare feiten zijn gepleegd.
Vraag
Ook in Gent is er een Lucerna-college, alsook een aantal verenigingen die gelinkt worden aan de
Gülen-beweging.




Is er ook in Gent sprake van intimidatiecampagnes tegen Turkse ouders die hun kinderen naar
het Lucerna-college wensen te sturen? Zijn er hieromtrent reeds klachten ingediend?
Er wordt gevreesd voor incidenten aan de schoolpoorten. Zal de stad hieromtrent preventieve
acties ondernemen?
Begin september vindt er een overleg plaats tussen Stad en Turkse vertegenwoordigers. Zal
de stad hieromtrent duidelijk stelling innemen? Zal de stad, net als de minister-president, in
Gent de betrokken ouders oproepen om niet toe te geven aan de druk van Erdoganaanhangers?

ANTWOORD

Het Lucerna-college is momenteel gelegen te Melle. Er is een internaat van het college gevestigd te
Gent.
Wat geregistreerde feiten betreft kan ik u meedelen dat het gemeenschapscentrum Meridiaan
(Fedactio) op de Karthuizerlaan 111 met een Turks opschrift werd beklad.
De vertaling luidt: “Rot op verraders. U bent aanhangers van de Gülenbeweging. We willen u hier
niet hebben. Vertrek”.
Van deze feiten werd proces-verbaal opgesteld. Het onderzoek is lopende.
Er zijn geen andere meldingen van feiten tegen Gülenbeweging gekend.
Op 16 juli omstreeks 18.00 uur was er een oproep om te betogen in het voordeel van president
Erdogan en tegen de Gülenbeweging.
De BOA-officier (Interventiedienst) werd naar de plaats van de betoging gestuurd. Na overleg werd
de betoging ontbonden zonder dat er enig nadeel werd veroorzaakt.
De intimidatiecampagnes tegen aanhangers van de Gülenbeweging zijn de Politie bekend. De
Politiezone Gent wenst omtrent deze problematiek niet uit te wijden gezien hun ambtsgeheim en de
communicatie enkel via het Parket kan gaan.
De Politie heeft aandacht voor de spanningen binnen de Turkse Gemeenschap en in het bijzonder
voor deze met de Gülen-aanhangers.
De Politie zal zoals haar taak voorschrijft de openbare orde handhaven en hiertoe de nodige
preventieve wettelijke maatregelen nemen. Over de maatregelen wordt niet gecommuniceerd naar
buiten toe. Weet dat de Politie haar taak in alle ernst op zich neemt.
De Cel Bestuurlijke Informatie en het Bureau Integratiezorg van de Politiezone Gent volgen de
Turkse gemeenschap op in nauw contact met de leiding van de Politiezone.
Samen met schepen Resul Tapmaz heb ik de vertegenwoordigers van de Gülenbeweging ontvangen
op 26 juli ll.
Op 2 september om 19u vindt er een overleg plaats tussen Stad en de vertegenwoordigers van de
Turkse gemeenschap in Gent.
Ik kan u reeds meedelen dat de Stad elke vorm van geweld en/of intimidatie veroordeelt.
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2016_SV_00356 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - VERNIEUWING WEGDEK
FERDINAND SNELLAERTPLEIN - BEVOEGDE SCHEPEN ) FILIP
WATTEEUW - VAN 23 AUGUSTUS 2016 - NR. 2016_SV_00356

OPSCHRIFT
Raadslid (-leden) :
Van Pee Jef (CD&V)
OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG
Toelichting
In uw antwoord op mijn schriftelijke vraag 2016_SV_00249 over de vernieuwing van het wegdek op
het Ferdinand Snellaertplein schreef u dat de uitvoering van de werken zou starten in september.
Vraag
Zal deze timing worden aangehouden?
Zo ja, wanneer zullen de werken precies van start gaan en wanneer zullen ze zijn afgerond? Wanneer
en op welke manier zullen de bewoners op de hoogte worden gesteld?
Zo neen, waarom niet en wanneer zullen de werkzaamheden dan worden uitgevoerd?

ANTWOORD

Zoals reeds eerder gesteld in het antwoord op SV 00249 worden deze werken uitgevoerd binnen het
contract ‘groot onderhoud’ van de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen waarbij de aannemer
serieel een aantal wegenwerken uitvoert en er na afronding van het ene project aan het volgende
begonnen wordt. Momenteel is de aannemer, binnen dit contract, bezig met werken aan de parking
Trekweg. Eenmaal de werkzaamheden daar afgerond zijn, staat het Ferdinand Snellaertplein op het
programma. Volgens de huidige inschattingen zal de aannemer in september/oktober met deze
werken kunnen beginnen en zullen de werken zelf ongeveer 1 maand duren. Zoals altijd is dit onder
voorbehoud van gunstige weers- en werfomstandigheden. De betrokken buurtbewoners zullen op
voorhand nog verwittigd worden a.d.h.v. een bewonersbrief, van zodra de exacte timing gekend is.

