Gent steunt de Internationale Dag Tegen
Homo- en Transfobie

Op donderdag 17 mei 2018 toont Gent zich solidair met holebi’s en transgenders
over de hele wereld. Op deze symbolische dag hult Gent zich in de
regenboogkleuren. In de aanloop naar deze dag organiseert het Gentse
Regenboognetwerk op zaterdag 12 mei 2018 een familienamiddag.

Regenboogvlag
Op woensdag 16 mei 2018 om 11 uur hijsen schepenen Resul Tapmaz en Sofie Bracke de
regenboogvlag aan het stadhuis, in het bijzijn van Mr. Gay Belgium-kandidaten Jordy de Boo en
Jorben De Cubber. Op woensdag 16 en donderdag 17 mei 2018 wapperen er regenboogvlaggen
op meer dan 20 stadslocaties: het stadhuis, het Gravensteen, AC Zuid, alle politiesecretariaten,
de hoofdafdeling van het OCMW Gent, de vijf Gentse woonzorgcentra, het Huis van de Sport, de
jeugddienst, het justitiepaleis, de wijkafdelingen van vzw Jong en IN-Gent.

Stadhuis licht op in regenboogkleuren
Op woensdag 16 en donderdag 17 mei 2018 wordt de gevel van het stadhuis die uitgeeft op de
stadshal van 22 uur tot 2 uur in regenboogkleuren gehuld. Deze metershoge lichtprojectie is een
stevig symbool voor de inspanningen die de stad al jaren levert voor alle holebi’s en
transgenders in de stad. Ook de Ghelamco Arena zal opnieuw oplichten in de regenboogkleuren.

'Samen met het Gentse regenboognetwerk voeren we een uitgesproken
progressief LGBTQ-beleid. Iedereen hoort thuis in Gent – los van hoe je jouw
gender of geaardheid wil beleven – en dat moeten we ook laten zien.'
— Resul Tapmaz, schepen van Gelijke Kansen

Familienamiddag ‘Elk gezin anders, allemaal Gent’
Op zaterdag 12 mei 2018 organiseert het Regenboognetwerk – het stuwende netwerk van
Gentse organisaties die vorm geven aan het holebi- en transgenderbeleid van de stad – een
familienamiddag. Onder de slogan ‘Elk gezin anders, allemaal Gent’ heten we de diverse
gezinnen die onze stad rijk is welkom in de Kammerstraat. Tussen 14 uur en 17 uur is er
doorlopend plezier voor het hele gezin: maak een leuke gezinsfoto, eet een tussendoortje, speel
samen op straat of volg één van de workshops.
Informatie
Sabien Blondeel, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, tel. 09 268 21 65 , email sabien.blondeel@stad.gent
Laurens Teerlinck, kabinet schepen Tapmaz, gsm 0484 68 12 59, email laurens.teerlinck@stad.gent
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Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@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.
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