
Gent voor tweede jaar op rij genomineerd als
groenste en duurzaamste stad van Europa

De Stad Gent is een van de drie genomineerde steden voor de European Green
Capital Award 2020. De winnende stad wordt in 2020 een jaar lang een Europees
rolmodel op het vlak van duurzaamheid. Gent bedankt al haar inwoners,
ondernemers en organisaties die nu al meehelpen om van Gent dé Groene
Hoofdstad van Europa te maken.

De European Green Capital Award (EGCA) wordt sinds 2010 jaarlijks uitgereikt door de
Europese Commissie, en is qua belangrijkheid te vergelijken met de titel van Culturele
Hoofdstad van Europa. De duurzaamheidsaward wordt uitgereikt aan een Europese stad
met meer dan 100.000 inwoners, die zich volop inzet voor het milieu, de sociale en
economische duurzaamheid. Met de titel wil Europa de inspanningen die steden leveren
belonen en stimuleren.



OVER STAD GENT

Gent zal het nu moeten opnemen tegen de andere genomineerden voor de award, Lahti
en Lissabon. Een jury van internationale experts beoordeelt de steden op hun
inspanningen op twaalf verschillende duurzame thema’s zoals groen, klimaat,
biodiversiteit, luchtkwaliteit, mobiliteit, afval, energie, enzovoort.

De genomineerde steden moeten daarnaast ook een jury overtuigen van hun beleid rond
duurzaamheid. Zowel geleverde inspanningen en realisaties als toekomstplannen spelen
hierbij een rol. De jury beoordeelt de steden ook op hun mogelijkheid om als rolmodel te
fungeren en de manier waarop ze daarover met de buitenwereld communiceren. 

Welke stad wordt European Green Capital 2020?

Op 21 juni 2018 presenteren alle finalisten hun dossier aan de jury. Dan wordt in
Nijmegen, de Europese Groene Hoofdstad 2018, beslist welke stad Oslo opvolgt en zich
in 2020 dé Groene Hoofdstad van Europa mag noemen. De Stad Gent is alvast heel blij
met de nominatie. In het juryrapport scoort Gent heel goed op geleverde
klimaatinspanningen, wat een belangrijke erkenning is van het gevoerde klimaatbeleid én
een stimulans om de doelstelling van 40% CO2-reductie tegen 2030 te realiseren.

Dankzij de Gentenaars

De Stad Gent bedankt al haar inwoners, ondernemers, organisaties en eigen
werknemers die nu al meehelpen om van Gent een duurzame stad te maken. Samen
kunnen we van Gent een plek maken waar een goed klimaat heerst om te wonen, te
ondernemen, te werken en te leven.

Informatie
Jeroen Mercy, Dienst Milieu en Klimaat, tel. 09 268 23 61, e-mail jeroen.mercy@stad.gent

Bevoegd

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en
Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 30
e-mail: schepen.heyse@stad.gent
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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.
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