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Gent deelt expertise rond huisvesting,
ouderenzorg en werk met Europese steden

Vertegenwoordigers van tal van Europese steden die aangesloten zijn bij

‘Eurocities’ strijken in Gent neer om kennis te maken met de Gentse expertise

rond huisvesting, ouderenzorg en werk. Dat moet leiden tot een sterke stem naar

de Europese instellingen toe.

De Stad Gent is nauw betrokken bij Eurocities, het stedennetwerk dat zo'n 140 miljoen

Europeanen vertegenwoordigt. De burgemeester van Gent zetelt in de raad van bestuur

(Excom) en de leden van het schepencollege nemen via Eurocities geregeld deel aan

internationale conferenties om het standpunt van Gent en Europese steden in het algemeen op

de Europese agenda te zetten. Drie werkgroepen strijken binnenkort neer in onze stad.

Focus op werk

⏲



Op donderdag 14 en vrijdag 15 november 2019 houdt de werkgroep ‘werk’ een meeting in Gent.

De deelnemers bespreken onder andere het aanpakken van het onevenwicht tussen vraag en

aanbod op de arbeidsmarkt. Op deze uitdagingen biedt het Gentse Arbeidspact een aantal

antwoorden. Ook zal Gent uitpakken met de resultaten van het Interreg-project Skills

Navigator, dat de mismatch in vaardigheden in de havengebieden van de Vlaams-Nederlandse

Delta aanpakt.

Stedelijk ouder worden

Tijdens de Seniorenweek, van 18 tot 24 november 2019, staat het thema ‘stedelijk ouder

worden’ op de agenda. De werkgroep focust op innovatieve huisvesting voor ouderen. De

deelnemers brengen onder andere een bezoek aan Woonzorgcentrum Zuiderlicht. Daar wordt

ook gespecialiseerde zorg aangeboden, zoals voor personen met jongdementie. Ook het

samenwerken met verschillende belanghebbenden wordt besproken, met de Gentse

Welzijnsknoop als voorbeeld.

Betere woonkwaliteit

Op donderdag 21 en vrijdag 22 november 2019 wordt er over huisvesting en woonkwaliteit

gesproken. De deelnemers bezoeken onder andere een stadsvernieuwingsproject en een

gerenoveerde sociale woonwijk in Gent. Ze vernemen ook hoe kwetsbare eigenaars naast

financiële ondersteuning ook renovatieadvies nodig hebben.

Contact

Anja Van den Durpel, Dienst Internationale Relaties en Netwerken, gsm 0478 78 95 10, e-

mail anja.vandendurpel@stad.gent

Klaas Ballegeer, Dienst Werk, tel. 09 266 83 73, klaas.ballegeer@stad.gent

Nel Scheiris, Dienst Wonen, tel. 09 266 76 07, nel.scheiris@stad.gent

Koen Duyck, Departement Ouderenzorg, tel. 09 266 93 68, koen.duyck@stad.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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

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

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 54 31,  
e-mail schepen.heyse@stad.gent

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail schepen.vanbraeckevelt@stad.gent

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@stad.gent
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