
 27 februari 2019, 08:00 (CET)

Opening tiende schoolstraat op woensdag 27
februari 2019 om 8 uur
Beste lezer

Graag nodigen wij u uit voor de opening van de tiende Gentse schoolstraat. Die schoolstraat

wordt op woensdag 27 februari om 8 uur officieel geopend in Hazenakker in Gentbrugge. De

straat wordt vanaf dan elke ochtend van 8 tot 8.30 uur afgesloten voor autoverkeer.

Programma

8 uur

Verwelkoming schepen Filip Watteeuw en schepen Elke Decruynaere

Schepenen strikken een lint bij wijze van opening (in plaats van een lint te knippen)

Koffiebar aan het begin en einde van de schoolstraat

8.05 uur

Alle aanwezigen stappen de schoolstraat in (van de kant van het kleuter aan het begin van

Hazenakker naar de kant van het lager en het Ooievaarsnest)

Er zal muziek zijn aan het begin een het einde van de schoolstraat

Riksja’s rijden heen en weer door de schoolstraat als blikvanger

Aan elke schoolpoort staat een erehaag van leerkrachten die applaudisseren wanneer de

kinderen door de schoolpoort stappen

8.10 uur
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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.

Toespraak door schepen Filip Watteeuw en schepen Elke Decruynaere en de directie van

Hazenakker en Ooievaarsnest

Fotomoment

U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact

Roel Vanderbeuren, kabinet schepen Filip Watteeuw, gsm 0494 70 76 30, e-mail

roel.vanderbeuren@stad.gent

Sabine Van Lancker, schoolconsulente, Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, tel. 09 266 28 00,

Mobiliteit.scholenwerking@stad.gent
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