
Wordt Gent op 18 november de nieuwe voorzitter
van het grootste stedennetwerk in Europa?

Op 18 november 2016 kiezen de leden van Eurocities, het grootste stedennetwerk
in Europa, hun nieuwe voorzitter tijdens de jaarlijkse algemene vergadering. Gent
is de enige kandidaat om in het Italiaanse Milaan de fakkel over te nemen van
Nantes (Frankrijk). Als Gent verkozen wordt zou de stad de komende twee jaar mee
de koers kunnen bepalen van het netwerk en de 'stedelijke stem' kunnen laten
horen op Europese politieke fora zoals de Commissie en het Parlement.

Van 16 tot 18 november 2016 komen de leden van het stedennetwerk Eurocities samen
in Milaan voor hun jaarlijkse vergadering die dit jaar in het teken staat van de
deeleconomie, onder de noemer 'Sharing cities'. Ze zullen onder meer een nieuwe
voorzitter kiezen, ter plekke gaan kijken naar initiatieven rond de deeleconomie,
debatteren over de toekomst van Europa en auteurs ontmoeten die schreven over hun
ideale stad van de toekomst.

Onder deze auteurs, die uit heel Europa komen en geselecteerd zijn door een jury, zijn
ook twee Gentenaars: Yonca Braeckman en Nils Roelandt. In Milaan zullen ze net als de
andere 18 auteurs, mee het boek signeren dat hun ideeën bundelt over de toekomstige
Europese stad. Ze mogen daarnaast aanschuiven voor het debat met de aanwezige
Europese politici over de toekomst van Europa.

Wordt Gent de nieuwe voorzitter van Eurocities?

De Gentse burgemeester Daniël Termont is de enige kandidaat om in Milaan de nieuwe
voorzitter te worden van Eurocities. Gent zou, als het voorzitter wordt, samen met
Stockholm (de enige kandidaat-ondervoorzitter) de agenda kunnen bepalen van het
netwerk, om de stem van de stedeling nog meer te laten horen bij Europese politieke
instellingen zoals de Commissie en het Parlement.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 256.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,

Eurocities is een netwerk van meer dan 130 grote Europese steden, dat 130 miljoen
Europeanen vertegenwoordigt en zijn hoofdkwartier heeft in de Europese wijk van
Brussel. Het netwerk wil vooral kennis uitwisselen rond stedelijke uitdagingen zoals
mobiliteit, klimaat, vluchtelingen, armoede en werk en tegelijk bekomen dat de Europese
politieke instellingen de steden nauw betrekken bij het uitstippelen van hun beleid en
activiteiten.

'Ik ben er al heel lang van overtuigd dat de toekomst van Europa in en door 'smart
cities' zal gemaakt worden. Slimme steden, die samen met hun bewoners,
verenigingen, academici, handelaars en bedrijven naar oplossingen zoeken voor
stedelijke uitdagingen. Gent is een pionier op het vlak van participatie, inspraak en
co-creatie, we werken daar al lang aan, opdat iedereen daar beter van zou
worden. Ook binnen Eurocities werken we er al bijna tien jaar aan. Ik wil die lijn
graag doortrekken als voorzitter. Veel steden zijn absoluut bereid om Europa te
helpen beter en socialer te worden.'

— Daniël Termont, burgemeester stad Gent
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historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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