
 30 november 2018, 14:40 (CET)

Gent blijft aan zet in Europa

Gent bestuurt de komende drie jaar opnieuw mee het Eurocities netwerk, dat zo'n

140 miljoen Europeanen vertegenwoordigt. Dat beslisten zo'n 400 stedelijke

ambtenaren en politici op de jaarlijkse vergadering van Eurocities in de Schotse

hoofdstad Edinburgh op 30 november 2018. Gent was de voorbije twee jaar

voorzitter van het netwerk en geeft nu de fakkel door aan Stockholm (Zweden).

Samen met de 11 andere leden bepaalt Gent al sinds 2009 mee de strategische richting en

prioriteiten binnen de raad van bestuur van het netwerk. Steden zoals Barcelona, Warschau,

Stockholm, Firenze en Gent gaan rechtstreeks in gesprek met Europese commissarissen en

Europese parlementsleden en zetten de lokale beleidservaringen in om mee antwoorden te

formuleren op de maatschappelijke uitdagingen, zoals kwaliteitsvol werk, leven en omgeving.

De lokale ambtenaren en politici spraken in Edinburgh met jongeren en met de Schotse premier

Nicola Sturgeon over hoe Europa er in de toekomst zou moeten uitzien en welke rol cultuur en

steden daarin hebben.
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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.

Uittredend burgemeester Daniel Termont ondertekende in Edinburgh de 'Verklaring rond

burgerbetrokkenheid', als sluitstuk van het Gents Eurocities-voorzitterschap. Hij riep zijn

collega-burgemeesters in Europa op om mee werk te maken van dit engagement om burgers,

lokale en Europese politici samen antwoorden te laten zoeken op de maatschappelijke

veranderingen.

Contact

Virginie Verstraete, Dienst Internationale Relaties en Netwerken Stad Gent, tel. 09 266 82 66,

e-mail virginie.verstraete@stad.gent

Bevoegd

EUROCITIES Declaration on citizens engagement.pdf

Daniël Termont
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail:
burgemeester@stad.gent
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