
Word een echte Gent-kenner

De Stad Gent pakt uit met een nieuwe online tool 'Met Hoeveel?' Op
hoeveelin.stad.gent staan tendensen en evoluties over de Gentse bevolking en de
aantrekkingskracht van Gent op de niet-Gentenaren. De Stad peilt er met een quiz
ook naar de kennis over Gent en de Gentse wijken bij haar inwoners.

Wie loopt er allemaal rond in Gent en met hoeveel ze zijn? Surf naar hoeveelin.stad.gent
en ontdek de trends in Gent.

Over Gentenaars en Gent-gebruikers

Gent bestaat niet enkel uit Gentenaars. Er zijn ook mensen die buiten Gent wonen maar
in Gent werken, de ‘shoppers’ die op de Gentse winkelstraten afkomen, de toeristen die
een dagje het Gravensteen bezoeken of voor een congres naar Gent afzakken. Ook dit
heeft een impact op de stad. Dit vertaalt zich in 8 tendensen die op de site
hoeveelin.stad.gent uitgeklaard worden.

Via de online tool komt men te weten:

hoeveel Gentenaren er zijn bijgekomen

hoe jong en divers de bevolking is

hoeveel mensen er werken en onderwijs volgen

hoeveel toeristische overnachtingen er zijn en hoeveel Gentenaren er KAA-Gent abonnee
zijn.
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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 wijken maken het verschil

Gent is divers, ook op wijkniveau. Niet alle Gentse tendensen zijn zichtbaar in elke wijk.
Deze tool beschrijft een profiel voor elke wijk, gevoed door impressies van de
wijkregisseurs, door wijkspecifieke statistieken en door quotes van bewoners.

Zijde gij nen echte Genteneir?

Iedereen kan zijn of haar kennis over Gent en de Gentse wijken testen door mee te doen
aan de quiz 'Zijde gij nen echte Genteneir?' op hoeveelin.stad.gent. Deze quiz bevat 10
aartsmoeilijke vragen, die enkel voor de echte kenners zijn weggelegd.

Informatie
Annelies Van Steenberge, Dienst Data en Informatie, tel. 09 266 53 19 of 0485 57 43 78,
e-mail annelies.vansteenberge@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

Mevrouw Sofie Bracke
Schepen van Burgerzaken en Protocol en
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 51 80, 
e-mail: schepen.bracke@stad.gent
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