
Gentse gemeenteraad live te bekijken

Op maandag 19 maart 2018 zal de vergadering van de gemeenteraad voor het eerst
live te bekijken zijn via https://stad.gent/gemeenteraadlive. Ook het voorafgaande
'vragenuurtje' (rechtstreekse informatieve vragen door raadsleden aan een
schepen) zal te zien zijn. De uitzending start daarom om 18 uur. De gemeenteraad
zelf start om 19 uur.

Stad Gent zendt het 'Vragenuurtje' en het openbare gedeelte van de gemeenteraad
integraal uit en geeft telkens aan welk agendapunt wordt besproken.

'Dat is fijn voor zowel de Gentenaars die de politiek van nabij willen volgens als
voor de gemeenteraadsleden die op die manier meer aandacht krijgen voor hun
werk. Goed voor de democratie in 't algemeen dus.'

— Daniel Termont, burgemeester

http://stad.gent/gemeenteraadlive


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.

 
Sinds januari 2017 kan men de gemeenteraad live beluisteren, maar nu is er dus klank
én beeld. De beelden zal men bovendien achteraf kunnen bekijken via
http://qbesluit.gent.be (klik op 'Webcast').

Informatie
Nele Matthys , Dienst Bestuursondersteuning, tel. 09 266 54 25, e-
mail: nele.matthys@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

Martine De Regge
Schepen van Personeelsbeleid, Facility
Management en Administratieve
Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1,
9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail:
schepen.deregge@stad.gent
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