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Stad Gent hijst regenboogvlag op 10 mei 2019
om 12 uur
Beste lezer

Samen met de leden van het Regenboognetwerk Gent hijsen schepen Astrid De Bruycker en

schepen Mieke Van Hecke op vrijdag 10 mei 2019 om 12 uur de regenboogvlag aan het Stadhuis,

Botermarkt 1, 9000 Gent. Graag nodigen we je uit voor dit fotomoment.

Week lang evenementen

Dit jaar wappert de regenboogvlag een week lang aan het stadhuis. Zo toont Gent zich solidair

met holebi’s en transgenders over de hele wereld. Een week lang zullen verschillende

evenementen plaatsvinden naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Holebi- en

Transfobie op 17 mei. Zo organiseert het Regenboognetwerk op zaterdag 11 mei 2019 een

familienamiddag en organiseert het Gentse Queer middenveld de eerste editie van de Queer

Pride Gent, met allerlei events op en rond het Anseeleplein.

Op vrijdag 17 mei 2019 zal de vlag ook op een 20-tal andere locaties in Gent wapperen: het

Gravensteen, administratief centrum Zuid, alle politiesecretariaten, de hoofdafdeling van het

OCMW Gent, de vijf Gentse woon-zorgcentra, de lokale Dienstencentra, Huis van Sport, UGent

gebouwen, de jeugddienst, het justitiepaleis, de wijkafdelingen van vzw Jong, IN-Gent vzw.

'Elk gezin anders, iedereen Gent'
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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.

Het Regenboognetwerk is het stuwende netwerk van Gentse organisaties die vorm geven aan

het holebi- en transgenderbeleid van de stad. Op zaterdag 11 mei 2019 tussen 14 en 17 uur

organiseren zij in de Kammerstraat de familienamiddag 'Elk gezin anders, iedereen Gent'.

Daarbij vieren ze de schoonheid van alle gezinnen, wat hun grootte, vorm of samenstelling ook

is.

Je bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact

Sabien Blondeel, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, tel. 09 268 21 65, e-

mail sabien.blondeel@stad.gent

Laurens Teerlinck, woordvoerder kabinet schepen Astrid De Bruycker en schepen Rudy

Coddens, gsm 0484 68 12 59, e-mail laurens.teerlinck@stad.gent

Laura Mahieu, woordvoerder schepen Mieke Van Hecke, gsm 0486 69 83 89,  e-mail

laura.mahieu@stad.gent

Lees hier meer over de Familiedag 'Elke gezin anders, allemaal Gent'
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