
Gezocht: wijs idee en Gentse 'president' voor
Europa

De Stad Gent gaat de komende maanden op zoek naar inspirerende ideeën en een
eigen (jonge) 'president' voor Europa. De zoektocht kadert in de Eurocities-
campagne 'Cities4Europe, Europe for citizens' en loopt tot 18 mei 2018. De
winnaars mogen mee naar de Eurocities-meeting in Edinburgh (Schotland) eind
november.

Meer dan 50 steden

In mei 2018 doen Gent en meer dan 50 andere steden (waaronder Athene, Barcelona,
Birmingham, Istanbul, Milaan, Parijs en Wenen) mee aan de campagne 'Cities4Europe,
Europe for citizens'. De campagne is een initiatief opgestart door de Stad Gent als
voorzitter van het stedennetwerk Eurocities, en heeft als doel een open dialoog te voeren
over de toekomst van Europa. Tegelijk wil de Eurocities-campagne succesvolle, lokale
initiatieven rond burgerparticipatie en innovatieve vormen van samenwerking tussen de
lokale overheid en haar burgers in de kijker te zetten. Op die manier willen steden andere
overheidsniveaus, waaronder de Europese Unie, inspireren en zo bijdragen tot een
positieve en gemeenschappelijke toekomst voor Europa. Voor meer info:
http://cities4europe.eurocities.eu.

Brede waaier aan activiteiten

http://cities4europe.eurocities.eu/


In Gent zullen in de maand mei -compleet in lijn met het profiel van Gent 'City of People'-
verschillende activiteiten plaatsvinden die focussen op de samenwerking met de burger,
op Europese waarden zoals solidariteit, gelijkheid en democratie, en die inspirerend
kunnen zijn voor Europa.

Alle activiteiten worden binnenkort gecommuniceerd via de campagnewebsite van de
Stad Gent: www.wijseuropa.gent/cities4europe

Gezocht: ideeën en president

Natuurlijk wil het stadsbestuur meer doen dan enkel activiteiten bekendmaken. Gent gaat
daarom actief op zoek naar inspirerende en creatieve ideeën voor Europa. De Stad Gent
wil de beste voorstellen ook binnen het Europese stedennetwerk verdedigen. Daarom
zoekt Gent een enthousiaste jongere die de ideeën van Gentenaars wil verdedigen als
een echte 'president', tijdens een internationale Eurocities-meeting (de jaarlijkse
conferentie van het netwerk), van 28 tot 30 november 2018 in Edinburgh (Schotland).

Concreet lopen er tot en met vrijdag 18 mei 2018 twee oproepen:
 
Ideeën voor een wijs Europa
Iedereen die in Gent studeert of woont mag ideeën formuleren die Europa beter maken.
Een Erasmus voor volwassenen, een Burgerbudget in heel Europa of een Europees
kinderparlement? Het kan allemaal. Iedereen met een voorstel kan dat posten op
www.wijseuropa.gent of bellen naar Gentinfo (09 210 10 10). Uit alle inzendingen
selecteert een jury de vijf beste voorstellen. Die zullen door vijf jongeren -dus niet door
de indiener zelf- verdedigd worden op een slotevent op woensdag 6 juni 2018 in de
Bijloke.

De vijf finalisten, onder wie ook de hoofdwinnaar van het beste idee, worden eveneens
uitgenodigd op het slotevent. De bedenker van het beste idee mag mee naar de
internationale Eurocities-meeting in Edinburgh of kan kiezen voor een multimediabon van
400 euro. De vier andere finalisten krijgen een multimediabon van 50 euro.
 
Gentse 'president' voor Europa
Jongeren tussen 18 en 30 jaar kunnen zich kandidaat stellen om als Gentse ‘president’
mee te gaan met de Gentse delegatie naar de jaarlijkse conferentie van Eurocities in
Edinburgh. Een kandidaat dient daarvoor in een filmpje van 1 minuut te vertellen waarom
hij/zij de geknipte Gentse presidentskandidaat is voor Europa. Een motivatiefilm mailen
kan naar internationaal@stad.gent. De jury kiest uit die inzendingen de vijf beste
sprekers.

mailto:internationaal@stad.gent
http://www.wijseuropa.gent/
http://www.wijseuropa.gent/cities4europe


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

Wie van de 5 jongeren de Gentse president voor Europa wordt, wordt beslist tijdens het
slotevent. De laureaten nemen het daar tegen elkaar op en tonen voor het grote publiek
hun spreektalent. Ze krijgen elk drie minuten om het Gentse idee dat hen werd
toegewezen uit te leggen. Een professionele jury en het publiek stemmen vervolgens
welke jongere de beste spreker is. Die mag eind november mee naar de internationale
Eurocities-conferentie in Edinburgh. De vier finalisten krijgen een multimediabon van 100
euro.

Boodschap aan Europa

Alle ideeën en input die het stadsbestuur de komende maanden over Europa verzamelt,
zijn hoe dan ook waardevol. Eurocities zal die bundelen en aan Europese politici
overmaken. Dat zal onder andere gebeuren op de internationale Eurocities-conferentie in
Edinburgh, maar ook via bijvoorbeeld een kunstinstallatie of een publicatie. Op maandag
7 mei 2018 lanceert Eurocities de internationale campagne met een online kick off, een
publiek debat in Bozar (met o.a. Daniël Termont - burgemeester van Gent, Philippe Close
- burgemeester van Brussel, Saskia Sassen - socioloog, Philippe Van Leeuw - regisseur
en Philippe Van Parijs - filosoof en econoom) en een 'private political summit' in het
Brusselse stadhuis.

Informatie
Inge Willemsen, Dienst Internationale Relaties en Netwerken, tel. 09 266 56 26, e-mail
inge.willemsen@stad.gent

Bevoegd

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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mailto:inge.willemsen@stad.gent


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.

Stad Gent
persruimte

http://persruimte.stad.gent/
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