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Gents stadsbestuur reikt met memorandum de
hand naar andere overheden

Het Gentse stadsbestuur heeft een memorandum opgesteld voor de andere

overheden. Dit  memorandum verzamelt de meest belangrijke dossiers en

actiepunten die het Gentse stadsbestuur samen met de diverse overheden wil

realiseren tijdens de komende legislatuur. Het reikt daarbij de hand om samen,

als volwaardige partners, deze grootstedelijke uitdagingen aan te pakken.

Het Gentse stadsbestuur wil de stad maken samen met de Gentenaars, de Gentse academici, de

bedrijven, het brede middenveld en de andere overheden. De uitdagingen waarvoor de stad

staat, neemt het stadsbestuur samen met deze partners op.
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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.

De voorbije maanden heeft het stadsbestuur de meeste belangrijke dossiers en actiepunten die

het wil aanpakken met de andere overheden opgelijst in een uitvoerig memorandum. Als lokale

overheid heeft de Stad Gent immers niet alle tools zelf in handen. Goede samenwerking met

andere overheden is nodig.

 

Gent is ambitieus en wil dat absoluut blijven in de toekomst. Het stadsbestuur vraagt daarom

aan de Vlaamse, federale en Europese overheid om dit memorandum grondig te bekijken en

samen met de Stad aan de slag te gaan. Het stadsbestuur zal het memorandum daarom na de

verkiezingen overmaken aan de onderhandelaars van de nieuwe regeringen.

Contact

Thomas Dierckens, woordvoerder burgemeester Mathias De Clercq, gsm 0477 38 29 37, e-

mail thomas.dierckens@stad.gent

Bevoegd

Lees het volledige memorandum

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
mathias.declercq@stad.gent
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