
'Burgerbudget': initiatiefnemers starten
communicatie voor stemronde

Nog 23 dagen en dan is het zo ver: van 29 september tot en met 14 oktober 2017
kan elke Gentenaar vanaf 14 jaar stemmen voor zijn drie favoriete projecten in het
'Burgerbudget'. Vanaf vandaag kunnen de initiatiefnemers hun project
bekendmaken bij het grote publiek en oproepen om ervoor te stemmen. Het
stadsbestuur ondersteunt de communicatiecampagne(s) van de 105 deelnemende
projecten. Het beschouwt het 'Burgerbudget' immers ook als een 'oefening in
democratie'.

De communicatiekanalen van de Stad Gent (website, Stadsmagazine, sociale media,
enzovoort) zullen de nodige aandacht besteden aan de stemperiode. Bovendien
verspreidt de Stad Gent affiches en een brochure waarin alle 105 projecten zijn
opgenomen én krijgen de initiatiefnemers zelf ook het volgende materiaal aangeboden:

een affiche die oproept om te stemmen voor het Burgerbudget en waarop de projecttitel
kan worden ingevuld
een postkaart waarop onder meer de stemprocedure kort wordt toegelicht

allerlei visueel materiaal in diverse formaten die de initiatiefnemers kunnen gebruiken in
hun nieuwsbrieven, mailings, enzovoort



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 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
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.

De materialen worden zowel digitaal als op papier bezorgd aan de initiatiefnemers (de
volledige brochure krijgen ze enkel digitaal, die wordt op papier door de Stad zelf
verspreid). De communicatiepakketten kunnen worden opgepikt op:

maandag 11 september van 11 tot 14 uur in café Vooruit (Sint-Pietersnieuwstraat 23,
9000 Gent) en van 16 tot 19 uur in Cocotine (Leithstraat 51, 9000 Gent)
dinsdag 12 september van 11 tot 14 uur in café Vooruit (Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000
Gent) en van 18 tot 20 uur in Rokkebolle (Hoveniersstraat 37, Gentbrugge)

U kunt de brochure en affiche van het burgerbudget hieronder downloaden.

Informatie
Evelyne Deceur, Dienst Beleidsparticipatie, tel. 09 266 57 40, e-mail
evelyne.deceur@stad.gent
Jelle Monstrey, Dienst Beleidsparticipatie, tel. 09 266 84 34, e-mail
jelle.monstrey@stad.gent

Bevoegd

De heer Daniël Termont
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-
mail: burgemeester@stad.gent
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