
 

 

 

 

 

Start evenement Cities4Europe – Europe for Citizens, 7.05.2018 

Het is tijd om iets te veranderen aan hoe aan politiek gedaan wordt in Europa. 

In samenwerking met BOZAR en de stad Brussel lanceert EUROCITIES op 7 mei in Brussel de 

campagne ‘Cities4Europe – Europe for Citizens’. De bedoeling is om burgers op zoveel mogelijk 

manieren te betrekken (Involve citizens), een impact te krijgen op de beslissingen in Europa 

(Impact decision-making) en alle overheden te inspireren om de burger op de eerste plaats te 

zetten (Inspire governments). De Stad Gent nam als voorzitter van het EUROCITIES-netwerk het 

initiatief voor deze campagne. Al 76 steden doen mee met de campagne. 

Op 7 mei gaan nationale en Europese leiders maar ook actoren van stedelijke verandering, 

artiesten en activisten in discussie met elkaar in de BOZAR in Brussel. 

Bevestigde sprekers: 

 Daniel Termont, voorzitter van EUROCITIES en burgemeester van Gent 

 Phillippe Close, burgemeester van  Brussel 

 Karmenu Vella, Europese Commissaris voor milieu 

 Saskia Sassen, sociologe 

 Phillippe Van Leeuw, Belgisch filmregisseur (Insyriated) 

 Phillippe Van Parijs, Belgisch filosoof en economist 

 Ingrid Pequet, directrice van Recyclart 

 Gilles Pargneaux, Europarlementslid 

En een niet te missen optreden door de Belgische graffiti artiest Bonom 

Praktisch: 

 Maandag 7 mei 2018, 17:30-20:00 

 Persconferentie vanaf 16:30 in ‘Het ontvangstsalon’ 



 

 

 BOZAR, Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel 

 Registreer hier: http://ow.ly/L65w30iV11S   

 

Noten aan de redacteur 

 

1. EUROCITIES is het netwerk van grote Europese steden met meer dan 140 leden die 

meer dan 130 miljoen mensen vertegenwoordigen. We werken op alle vlakken die 

interessant kunnen zijn voor steden, van cultuur tot mobiliteit, milieu tot sociale 

zaken, economische ontwikkeling tot smart cities. We bevorderen leerervaringen 

tussen steden, en vertegenwoordigen de belangen van de steden ten opzichte van 

de Europese Unie. www.eurocities.eu  

2. ‘Cities4Europe – Europe for citizens’ zal tot leven komen door diverse activiteiten in 

onze steden die lid zijn doorheen de maand mei 2018 – van kunsttentoonstellingen 

tot bijeenkomsten van jongeren, van (sociale) media campagnes tot publieke 

debatten. In die maand worden succesvolle lokale initiatieven in de kijker gezet die 

de burger actief betrekken, ideeën opperen voor nieuwe vormen van democratie 

die inspirerend kunnen zijn voor andere overheidsniveaus. 

 

Vragen over Media: 

Alex Godson: +32 495 298 594 // alex.godson@eurocities.eu  

 

 

 

 


