
Stad Gent zet burger centraal in Europese
campagne 'Cities4Europe - Europe for citizens'

Heel de maand mei en ook begin juni 2018 vinden in Gent tal van activiteiten en
debatten plaats die democratie, de burger, de stad en Europa centraal stellen - van
de grootste fanfare van Gent tot een 'presentatiebattle' tussen jongeren. Al die
evenementen kaderen in de Eurocities-campagne ‘Cities4Europe, Europe for
citizens’, een initiatief van Gent als voorzitter van het stedennetwerk. De campagne
loopt al in 76 steden in Europa.

76 Europese steden in beweging

In mei 2018 doen Gent en alvast 75 andere steden (waaronder Athene, Barcelona,
Birmingham, Istanbul, Milaan, Parijs en Wenen) mee aan de campagne 'Cities4Europe,
Europe for citizens'. De campagne werd opgestart door de Stad Gent als voorzitter van
Eurocities, het grootste Europese stedennetwerk dat zo'n 140 miljoen mensen
vertegenwoordigt.



'Onze campagne heeft als doel een open dialoog te voeren over de toekomst van
Europa. Tegelijk willen we succesvolle lokale initiatieven rond burgerparticipatie en
innovatieve vormen van samenwerking tussen de lokale overheid en haar burgers
in de kijker zetten. Op die manier willen steden andere overheidsniveaus,
waaronder de Europese Unie, inspireren en zo bijdragen tot een positieve en
gemeenschappelijke toekomst voor Europa.'

— Daniel Termont, burgemeester van Gent en voorzitter van Eurocities

Tal van boeiende activiteiten vanaf 5 mei 2018

In Gent zullen in de maand mei verschillende activiteiten plaatsvinden die focussen op de
samenwerking met en inspraak van de burger, op Europese waarden zoals solidariteit,
gelijkheid en democratie, en die inspirerend kunnen zijn voor Europa.

'Dat past helemaal binnen onze visie op Gent als 'City of People'. Technologische
innovatie is belangrijk, maar ze is altijd slechts een middel dat een hoger doel
dient: het leven in Gent beter maken voor iedereen. Gent wordt gemaakt door,
voor en met de Gentenaars.'

— Daniel Termont, burgemeester

Gent in G – de grootste fanfare van Gent
De campagnemaand wordt op gang 'gespeeld' op zaterdag 5 mei 2018 om 11 uur met
het evenement ‘Gent in G’, een massaconcert op het Emile Braunplein.

'Stadscomponist Fulco Ottervanger schreef speciaal voor de stad de gloednieuwe
compositie ‘Gent in G’ en nodigt alle Gentse muzikanten uit om mee te komen
spelen. Jong, oud, beginnend of professioneel: iedereen die een beetje kan
toeteren, trommelen, strijken of tokkelen is welkom.'

— Annelies Storms, schepen van Cultuur

Samen met zijn compositie zal ook de Europese hymne (de negende symfonie van
Beethoven) aangeheven worden. Burgemeester Daniel Termont en schepen van Cultuur
Annelies Storms zullen de campagne bij dit startevenement ook officieel inleiden.

Van picknicken tot Gent aan zee
Heel de maand mei en ook deels in juni vinden er diverse activiteiten plaats:



Op zondag 6 mei 2018 is er ‘Gent aan Zee’, een gratis klimaatfestival waar in een
zomerse sfeer rond duurzaamheid wordt gewerkt.
Verschillende projecten die medegefinancierd worden door Europa staan in de kijker,
zoals (de renovatie van) het Wintercircus dat op zondag 6 mei 2018 haar deuren
opengooit tijdens de 'Open Wervendag'.
Tijdens ‘Onze eeuw’ op dinsdag 8 mei 2018 palmen 880 Gentse jongeren de Vooruit in
voor een dag rond burgerschap, democratie en de komende verkiezingen.
In de Tuin van de Sint- Pieterabdij verzamelen op vrijdag 11 mei 2018 studenten van
zoveel mogelijk verschillende nationaliteiten voor een picknick, waar ze eten van hun
thuisland zullen delen.
Op zondag 27 mei 2018 ontmoeten expats en locals elkaar tijdens de eerste editie van het
'Glocals Festival' op de campus van de International School Ghent (De Pintelaan).
Op maandag 4 juni 2018 wordt een publiek debat georganiseerd rond de ‘Sustainable
Development Goals’ (SDG’s) van de VN, waarop wordt besproken hoe burgers en steden
mee kunnen werken aan deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
Verder vindt er op maandag 11 juni 2018 de conferentie 'From crtl-alt-del to alt-gov’ plaats
waarbij experten Michel Bauwens, Charles Landry en Anthony Zacharzewskihet zullen
presenteren en debatteren over het thema 'open governance'. Ook zijn er gedurende de
campagnemaand verschillende dialoogavonden van de commoners (burgergroepen die
natuurlijke hulpbronnen, informatie, kennis of cultuur gedeeld beheren en gebruiken) waar
nagedacht wordt over hoe van Gent een partnerstad voor de commons gemaakt kan
worden.

Dit is maar een greep uit de verschillende evenementen die zullen plaatsvinden. Meer
informatie kan u vinden op de Gentse campagnewebsite.
 
Wie wordt de 'Gentse President van Europa'?
Op woensdag 6 juni 2018 wordt de campagnemaand officieel afgesloten met een groots
slotevenement ‘Stem wijs’. Nog tot zaterdag 19 mei 2018 worden de Gentenaars
aangespoord om hun ideeën te delen voor een ‘wijs Europa’. Op het slotevenement
worden de winnende ideeën bekendgemaakt. Jongeren en studenten (18- 30 jaar)
nemen het tegen elkaar op tijdens een spannende 'presentatiebattle' met de vijf beste
ideeën als insteek. Ook voor die wedstrijd kunnen jongeren zich nog inschrijven tot 19
mei, door hun kandidatuur in te sturen naar internationaal@stad.gent. De winnaar van de
wedstrijd mag als jongerenvertegenwoordiger en ‘Gentse president voor Europa’ mee
naar Edinburgh voor de volgende jaarlijkse conferentie van Eurocities.

Boodschap aan Europa

Alle ideeën en input die het stadsbestuur de komende maanden over Europa verzamelt,
zijn hoe dan ook waardevol.

mailto:internationaal@stad.gent


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.

'Eurocities zal die bundelen en aan Europese politici overmaken. Dat zal onder
andere gebeuren op de internationale Eurocities-conferentie in Edinburgh, maar
ook via een kunstinstallatie gemaakt met postkaartjes vol ideeën over de toekomst
van Europa afkomstig van burgers over heel Europa.'

— Daniel Termont, burgemeester

Eurocities zelf lanceert de Europese campagne op maandag 7 mei 2018 met een online
kick-off, een publiek debat in Bozar (met o.a. Saskia Sassen - socioloog, Philippe Van
Leeuw - regisseur, en Philippe Van Parijs - filosoof en econoom) en een 'private political
summit' in het Brusselse stadhuis. Meer informatie over dat lanceringsevent kan u vinden
in bijgevoegd persbericht.

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