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Op het perssalon van vrijdag 25 januari 2019 kwamen volgende persberichten aan bod:

Stad Gent ondersteunt initiatieven rond het themajaar OMG! Van Eyck Was Here

in 2020

In 2020 brengt Gent met het cultureel-toeristische themajaar 'OMG! Van Eyck was here' een

jaar lang hulde aan Jan Van Eyck, de Vlaamse Meester die onlosmakelijk met de stad verbonden

is door zijn wereldberoemde meesterwerk, het Lam Gods. De Stad Gent roept organisatoren uit

Gent of daarbuiten op om het themajaar mee vorm te geven en biedt initiatieven verschillende

vormen van financiële ondersteuning aan.

Lees hier meer

Prille ondernemers maken kans op 1 week gratis The Box Gent

Op maandag 28 januari 2019 lanceert The Box Vlaanderen in samenwerking met de Stad Gent

de wedstrijd 'Win The Box Gent!'. De hoofdprijs: 1 week lang gratis gebruik van The Box Gent en

alle voorzieningen. Zo krijgen startende en creatieve ondernemers de kans om hun concept al

eens te testen bij het grote publiek.

Lees hier meer

Recordaantal contacten voor Gentinfo in 2018

Met 157.117 contacten in 2018 breekt servicecenter Gentinfo een nieuw record in het aantal

contacten met de Gentse burger. Er worden vooral vragen gesteld over de nachtopvang,

inschrijvingen voor sport en BOEKjeBEZOEK. Opmerkelijk is dat Gentenaars steeds meer

sociale media gebruiken om Gentinfo te contacteren.

Lees hier meer
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https://persruimte.stad.gent/f14ad663bd8433a4c6ceb3b47c16ba8f866e7a5cdf3cafd5dc4fecf4683f24bb
https://persruimte.stad.gent/11d67f84a30654d5e7045ad3fa6e0286f9129b9e547e2ffcbcb8ea12f9786999
https://persruimte.stad.gent/5224c0690a4d35207f6aad8c63c448e6f696c16fb1423055977f4a18e582be1e


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.

Gents klimaatbeleid werkt: markante cijfers voor 2018

Tegen 2020 moet de CO2-uitstoot in Gent 20% lager liggen dan in 2007 . Dit is een eerste stap

om onze stad klimaatneutraal te maken. Vier jaar geleden werd het Gentse Klimaatplan 2014-

2019 goedgekeurd. Dat het plan werkt, blijkt uit een aantal markante cijfers uit 2018.

Lees hier meer

Ontwerpteam voor renovatie Dienstencentrum Gentbrugge gekend

De Stad Gent kent de ontwerpopdracht voor de totale renovatie van het Dienstencentrum in

Gentbrugge toe aan het ontwerpteam TRANS Architectuur Cvba. De renovatie zal plaats bieden

aan de Academie voor Muziek, Woord en Dans De Kunstbrug, de lagere afdeling van

Freinetschool 't Groen Drieske, het politiecommissariaat Gentbrugge, de Dienst Burgerzaken,

de Bibliotheek (filiaal Gentbrugge), een leescafé en co-werkplekken op maat van de buurt.

Lees hier meer
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