
Dames en Heren, Beste Gentenaars, 

 

Laat mij beginnen met jullie eerst en vooral een gelukkig, voorspoedig en gezond 2023 toe te wensen. 

Een jaar met veel vreugde, met vriendschap en verbondenheid. Voor jullie zelf, voor jullie familie, voor 

al jullie dierbaren. Zeker in deze onzekere tijden is het dat waar we allen meer dan ooit nood aan 

hebben. Want laat ons eerlijk zijn: het voorbije jaar was niet gemakkelijk. Met een vreselijke oorlog op 

ons Europees continent. Met fel gestegen energieprijzen. Met een inflatie die alles duurder maakt. En 

dit na twee moeilijke coronajaren. Maar ook hier zullen we door geraken. Want ik weet dat jullie 

veerkrachtig zijn. Dat we samen moeilijke periodes kunnen overwinnen. Dat hebben we al vaker 

bewezen.  

 

Kijk hoe snel onze stad na corona heropleefde. Hoe de terrassen van onze horeca weer volliepen. Hoe 

we de béste Gentse Feesten en Winterfeesten in jaren beleefden. Hoe we in het Kuipke massaal 

afscheid namen van Keizer Keisse. Gent kan weer Gent zijn, en dat doet verdomd veel deugd. 

 

Daarom moeten we absoluut hoopvol blijven. Het is in moeilijke tijden dat we tot méér in staat zijn. 

Dat mensen boven zichzelf uitstijgen. Honderden Gentse gastgezinnen stellen hun woning open voor 

vluchtelingen uit Oekraïne. Elke dag opnieuw zetten Gentenaars en Gentse organisaties zich in  voor 

wie het nodig heeft/ aan elkeen die bijdraagt aan onze solidaire stad: Dankuwel! 

 

Op het coronamonument dat we hier onlangs onthulden staat een prachtige zin te lezen van Ramses 

Shaffy: We zullen doorgaan tot we samen zijn. Dat is op het lijf van Gent en de Gentenaars geschreven. 

Zo doen we dat hier: zorgen voor elkaar en niemand achterlaten. Uit liefde voor elkaar en onze stad, 

voor ons Gent. De stad die we graag zien en die we altijd blijven koesteren. Waar we de dingen samen 

aanpakken. Waar we graag vooroplopen. En waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht zijn of haar 

achtergrond. Dat is ons Gent. 

 

Dus ja, ik heb veel goesting in het nieuwe jaar. En kijk uit naar al het moois dat onze stad te bieden 

heeft. Ik wens jullie allen het allerbeste voor het nieuwe jaar. Met een goede gezondheid en veel fijne 

momenten in onze stad.  

 

Ientse mee suiker! 

 


