
Feestelijke voorstelling en inrijmoment van
schoolroutekaart Gent Noord op vrijdag 21
september 2018 om 13.30 uur
Beste lezer

Graag nodigen we u uit op de officiële voorstelling van de schoolroutekaart van Gent Noord. Dit

feestelijke moment gaat gepaard met een 'inrijmoment' en vindt plaats op vrijdag 21 september

2018 om 13.30 uur in Basisschool De Triangel, Kartuizerlaan 70, 9000 Gent.

De Stad Gent is bijzonder begaan met de verkeersveiligheid van haar inwoners en de vele

schoolkinderen. Er is een grote nood aan een overzicht van de veiligste (fiets)routes naar school,

jeugdvereniging of openbare plaatsen. Daarom ontwikkelden de Stad Gent en de Provincie

Oost-Vlaanderen een schoolroutekaart, die op vrijdag 21 september officieel wordt 'ingereden'.

Programma

13.15 uur: aankomst genodigden en verwelkoming van de scholieren 6de leerjaar (De

Triangel, De Buurt, De Mozaïek en Sint-Salvator)

13.30: startmoment - verwelkoming door Vita Mike - vragen van schoolkinderen aan

schepenen en député over schoolroutekaart en mobiliteit - animatie - onthulling van de

schoolroutekaart

14 uur: start receptie

14.30 uur: 20 leerlingen/fietsers vertrekken richting school - inrijmoment schoolroutekaart



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.

U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact
Dany Neudt, kabinet schepen Elke Decruynaere, gsm 0472 96 68 87, e-mail

dany.neudt@stad.gent

Liesbeth De Bruyn, kabinet schepen Filip Watteeuw, gsm 0470 210 592, e-mail

liesbeth.debruyn@stad.gent

Jessie Beurms, pers Provincie Oost-Vlaanderen, tel. 09 267 82 13, e-mail

jessie.beurms@oost-vlaanderen.be
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