
 31 januari 2020, 13:30 (CET)

Gent en Garde stelt nieuwe innovatieve
voedselprojecten voor op dinsdag 4 februari
2020 om 17.15 uur
Beste lezer

Graag nodigen we je uit op de bekendmaking van de nieuwe innovatieve voedselprojecten van

Gent en Garde. De winnende projecten worden voorgesteld op dinsdag 4 februari 2020 om

17.15 uur in Restaurant Balenmagazijn, Getouwstraat 10, 9000 Gent.

Met haar voedselstrategie 'Gent en Garde' zet de Stad Gent al 6 jaar in op een duurzamer

voedselsysteem. Net als vorig jaar subsidieert de Gentse voedselraad innovatieve projecten die

deze voedselstrategie in de praktijk omzetten. Uit 17 projectvoorstellen koos de Voedselraad 4

projecten die een subsidie ontvangen. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de

partnerdag van Gent en Garde. Ook de winnaars van vorig jaar zijn aanwezig. Zij vertellen hoe

zij het voorbije jaar het Gentse voedselsysteem duurzamer hebben gemaakt.

Programma

17.15 uur: Verwelkoming door Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat

17.20 uur: Voorstelling van Gentse Voedselraad door Eva Sonck (Voedselteams), Carl Lachat

(UGent) en Isabelle Poppe (Eva)

17.25 uur: Ontdek in primeur de resultaten van Buurtfruit, ’t Overeten, Pachagreens, De

Wassende Maan en Lokaalmarkt

⏲



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.

17.55 uur: Bekendmaking nieuwe innovatieve voedselprojecten in Gent in 2020

18.10 uur: Fotomoment en interviews

 

Je bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact

Katrien Verbeke, Dienst Milieu en Klimaat, gsm 0476 93 50 95, e-mail

katrien.verbeke@stad.gent
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