
64 Gentse basisscholen ontvangen een
medaille als Green Capital held

Maar liefst 1 op 2 Gentse basisscholen heeft een groene en avontuurlijke

speelplaats (GRAS)! Betonnen en grijze speelplaatsen zijn niet meer van deze tijd,

Gent kende de voorbije jaren een ware GRAS-revolutie en zoiets mag in de

bloemetjes gezet worden.

'Een GRAS zet kinderen aan tot spelen, brengt ze in contact met de natuur en
draagt bij aan een klimaatvriendelijke stad. Bovendien engageerden nog eens
23 scholen zich als Klimaatschool. Zij legden een moestuin aan, kochten
deelfietsen, namen energiebesparende maatregelen of boden lokale
tussendoortjes aan.' 
— Elke Decruynaere, schepen voor Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Op dinsdag 19 juni 2018 krijgen 64 Gentse basisscholen een medaille overhandigd als meer-

groen-held, voedselheld, mobiliteitsheld, kringloopheld of energieheld. Vijf helden die mee

vorm geven aan onze nominatie om in 2020 de Groene Hoofdstad van Europa te zijn, de

zogenaamde European Green Capital Award.

Wordt Gent de Groene Hoofdstad van Europa?



De Stad Gent is een van de drie genomineerde steden voor de European Green Capital Award

2020. De award is vergelijkbaar met de titel van Culturele Hoofdstad van Europa. De winnende

stad wordt in 2020 één jaar lang een Europees rolmodel op het vlak van duurzaamheid. Gent

neemt het op tegen Lissabon (Portugal) en Lahti (Finland). Een jury van internationale experts

beoordeelt de steden op hun inspanningen op 12 verschillende duurzame thema’s zoals groen,

klimaat, biodiversiteit, luchtkwaliteit, mobiliteit, afval, energie... Op 21 juni wordt in Nijmegen,

de Europese Groene Hoofdstad 2018, beslist welke stad Oslo opvolgt en zich in 2020 dé Groene

Hoofdstad van Europa mag noemen.

'Mede dankzij de inspanningen van deze 64 Gentse scholen is Gent
genomineerd om in 2020 Groene Hoofdstad van Europa te worden. Ook heel
veel Gentenaars, organisaties en ondernemers zijn al goed bezig. We deelden
al bijna 1.000 medailles uit aan iedereen die bijdraagt om van Gent een
klimaatstad te maken. Niet alleen scholen die vergroenen en klimaatacties
ondernemen, maar ook Gentenaars die isoleren, zonnepanelen of een
groendak plaatsen, ondernemers die inzetten op energiebesparing,
milieuvriendelijke mobiliteit of vergroening.'
— Tine Heyse, schepen voor Milieu, Klimaat, Energie 

Gentse helden

Alle Gentenaars, ondernemers en organisaties die nu al meehelpen om van Gent een Groene

Hoofdstad te maken, zijn helden en verdienen een medaille. Tot 20 juni kan je nog een medaille

aanvragen via www.greencapital.gent.

Meer info

Valérie De Prycker, Dienst Milieu en Klimaat, gsm 0497 41 49 74, e-mail

valerie.deprycker@stad.gent

Bezoek de website www.greencapital.gent

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

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50
78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent
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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.

Stad Gentnewsroom

http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/
http://www.stad.gent/

