
Op het wekelijkse perssalon van vrijdag 27 oktober 2017 werden de volgende
persberichten toegelicht door de burgemeester en schepenen.

Onderzoek Toerisme Vlaanderen: Gentenaars steunen toerisme in hun stad maar
willen meer betrokken worden bij beleid
Net zoals de inwoners van andere Vlaamse kunststeden, staan Gentenaars positief tot
zeer positief tegenover het toerisme. Ze zijn ook zeer fier op hun stad en laten dat graag
merken aan de bezoekers. Toch vragen ze ook meer betrokkenheid bij het beleid. Dat
blijkt uit een grootschalig onderzoek van Toerisme Vlaanderen in Brugge, Gent,
Antwerpen, Mechelen en Leuven.
Lees hier meer.
(opgelet, persbericht onder embargo tot en met zaterdag 28 oktober om 11.30 uur!)

Wandelkaart voor Campo Santo en restauratiepremie voor waardevolle graven
Het Campo Santo wordt ook wel eens het Père Lachaise van Gent genoemd: een
idyllische plek waar nogal wat vooraanstaanden begraven liggen. Met een nieuwe
wandelkaart kan men nu op ontdekking gaan op deze bijzondere begraafplaats.
Daarnaast werd ook een restauratiepremie voor waardevolle graven op de Gentse
begraafplaatsen goedgekeurd.
Lees hier meer.

Brochure schept duidelijkheid over kostprijs gedenkvormen
De Stad Gent brengt een brochure uit die een duidelijk overzicht geeft van de
gedenkvormen op de Gentse begraafplaatsen.
Lees hier meer.

Alle budgetwoningen te koop op één website
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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 Stad Gent en sogent brengen tegen 2025 samen ongeveer 700 nieuwe
budgetwoningen op de markt. Voortaan staat het volledige aanbod budgetwoningen
verzameld op één nieuwe website: www.budgetwoningen.gent. Dat maakt het voor
mensen die op zoek zijn naar een meer betaalbare nieuwbouwwoning in de stad een pak
efficiënter.
Lees hier meer.

Stad Gent
persruimte

http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/cbad65c08487d6099310541a8147479eff65fa6189ea08470dbe3bea780cc03d?reheat_cache=1
http://www.budgetwoningen.gent/
http://www.stad.gent/

