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Gentenaars beslissen mee over Europees
beleid milieu en sociale rechten op dinsdag 12
februari 2019 vanaf 19.30 uur
Beste lezer

Op zondag 26 mei 2019 vinden Europese verkiezingen plaats. Omdat de Stad Gent haar

inwoners wil informeren over en betrekken bij het Europese beleid, organiseert het

stadsbestuur op dinsdag 12 februari 2019 een Europees Burgerpanel. Daarbij kunnen de

Gentenaars zich uitspreken over de thema's 'Sociaal Europa' en 'Groen Europa'.

De Gentenaars zullen via een creatieve methodiek brainstormen over wat Europa beter of

anders kan doen op het vlak van sociaal en groen beleid. De 3 beste ideeën van de avond zullen

voorgelegd worden op de 2e 'Mayors Summit on the Future of Europe' op woensdag 20 en

donderdag 21 maart 2019 in Brussel. Op die ontmoeting zullen Europese burgemeesters en

Europese politici samenkomen om over de toekomst van Europa en de Europese steden te

debatteren. Eén Gentenaar die het burgerpanel bijwoont zal burgemeester De Clercq op

donderdag 21 maart 2019 vergezellen naar Brussel en met andere Europese burgers actief

betrokken worden in het programma.

Praktisch

Het Europees Burgerpanel vindt plaats in De Stroom (Franklin Rooseveltlaan 1, 9000 Gent), op

dinsdag 12 februari 2019, vanaf 19.30 uur.

⏲



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.

19.30 uur: verwelkoming door burgemeester Mathias De Clercq

19.40 uur: toelichting door Machteld Boussemaere van Europahuis Ryckevelde over het

Europees beleid en de gekozen thema's

20 uur: brainstorm aan diverse tafels in 3 rondes

21.50 uur: korte presentatie van de 3 beste ideeën van de avond

21.55 uur: slot door Nanouk Lemmerling, Gentse president voor Europa

U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact

Els Uytterhoeven, Dienst Internationale Relaties en Netwerken, gsm 0476 46 52 80, e-mail

els.uytterhoeven@stad.gent
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