
Voorstelling van de voelmaquette 'Gent in reliëf'
op dinsdag 2 oktober 2018 om 14 uur in De
Krook
Beste lezer

Op dinsdag 2 oktober 2018 om 14 uur wordt de voelmaquette 'Gent in reliëf' voorgesteld in De

Krook, Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent. Via deze maquette kan iedereen de Gentse

binnenstad ervaren en de stad virtueel bezoeken, ook mensen met een beperking.

Programma

13.30 uur tot 14 uur : ontvangst in zaal 'Blauwe Vogel' (verdieping -1)

14 uur tot 14.10 uur: voorwoord door schepen Tapmaz en schepen Storms

14.10 uur tot 14.25 uur: het belang van inclusieve informatieplatformen en het samenwerken

met ervaringsdeskundigen; toelichting over de maquette door Prof.dr. Arch. Marc Dujardin

en projectleider Arch. Robin Julien

14.25 uur: toegankelijkheidsambtenaar Bart Vermandere neemt het woord

14.30 uur tot 14.45 uur: inhuldiging maquette, inclusief demonstratie door de

Klankbordgroep Integrale Toegankelijkheid Gent en projectleider Arch. Robin Julien

14.45 uur tot 15.30 uur: receptie in het Krookcafé - Koffie en gebak/drankje met hapjes

U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten



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.

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact

Robin Julien, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen (projectleider), gsm 0497 65 48 50, e-mail

robin.julien@stad.gent

Bart Vermandere, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen (toegankelijkheidsambtenaar), gsm 0473

81 53 50, e-mail bart.vermandere@stad.gent

Alexander Delplace, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen (communicatie), gsm 0497 46 72 57, e-

mail alexander.delplace@stad.gent

Laurens Teerlinck, Kabinet schepen Resul Tapmaz, gsm 0484 68 12 59, e-mail

laurens.teerlinck@stad.gent
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