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Gent roept samen met andere steden EU op tot
solidariteit tijdens coronacrisis

In een videoboodschap van stedennetwerk Eurocities roepen Stockholm,

Barcelona, Birmingham, Leipzig, Nantes, Firenze en Gent de Europese Unie op tot

solidariteit in de aanpak van de coronacrisis. De stadsbesturen ondertekenen ook

een verklaring.

Veel Europese steden kampen tijdens de coronacrisis met dezelfde uitdagingen. Solidariteit en

kennisdeling over de grenzen heen zijn nu essentieel. Het Gentse stadsbestuur roept daarom

samen met zijn Europese collega's op tot samenwerking met alle overheden en over de grenzen

heen.

'We moeten over de grenzen heen samenwerken om deze crisis aan te
pakken. Gent inspireert, maar laat zich ook graag inspireren door andere
Europese steden. Onder andere door kennis en good practices te delen
geraken we hier samen door.'
— Mathias De Clercq, burgemeester

⏲



In de Eurocities-boodschap benadrukken de steden dat ze alles doen om de impact van het

coronavirus doortastend aan te pakken. De wil om samen te werken en kennis uit te wisselen is

groot, maar steden kijken ook naar de Europese Unie voor coördinatie en om onder meer data,

materiaal en personeel veilig en vlot te kunnen uitwisselen. Zo vragen de steden dat Europa

zowel financieel als fiscaal steun biedt, zodat er zowel nu als op langere termijn investeringen

mogelijk blijven en zodat niemand uit de boot valt.

Samen tegen corona

Gent is een van de 140 steden in Europa die lid zijn van het Eurocities-netwerk, waarin alles

draait rond samenwerking en kennis uitwisselen. Het netwerk laat steden ook toe met een

gemeenschappelijk standpunt naar de EU te stappen. De steden delen bovendien volop hun

oplossingen en ideeën voor de aanpak van de coronacrisis op de website van Eurocities. Zo

deelde Gent onder meer al het nieuws over zijn digitale gemeenteraad, een aanpak die al door

verschillende andere Europese steden werd gesmaakt.
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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.
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