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Borden en tags motiveren Gentenaars om
afstand te houden

Met de paasvakantie en mooi weer in het vooruitzicht, wil de Stad Gent inwoners

motiveren om de coronamaatregelen goed na te leven. Op drukbezochte locaties

staat een 20-tal borden en doorheen de stad komen enkele honderden tags op de

straatstenen. Ook op tal van zitbanken wordt de boodschap verspreid.

De Stad Gent wil tijdens de paasvakantie de Gentenaars nog meer motiveren om afstand te

houden, drukte te vermijden en door te wandelen, maatregelen die van levensbelang zijn om de

verspreiding van het coronavirus in te perken. Aan de belangrijkste ingangen van drukbezochte

plaatsen staan grote borden met precies die boodschappen. Het gaat om de Gras- en Korenlei,

Portus Ganda, Reep, Zuidpark, Gentbrugse Meersen, Bourgoyen en Rozebroeken.
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'We willen iedereen op een positieve manier aanmoedigen om de richtlijnen te
volgen. De overgrote meerderheid doet dat al, maar we willen alle Gentenaars
meekrijgen. Als we deze coronacrisis willen overwinnen, zullen we dat samen
moeten doen.'
— Mathias De Clercq, burgemeester

Doorheen de stad worden op de straatstenen enkele honderden tijdelijke tags aangebracht, die

gemakkelijk weer verwijderd kunnen worden. De boodschappen aan de voorbijgangers zijn

duidelijk: 'Maak Gent beter op 1.5 meter', 'Wandel door: corona neemt ook geen pauze' en 'In

Gent gaan we er niet bij zitten.' Ook boodschappen op een 300-tal zitbankjes herinneren de

Gentenaars eraan dat afstand houden cruciaal is en talmen geen optie.

 

De actie kwam tot stand in overleg met Politie Gent en met de hulp van tal van

stadsmedewerkers.
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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.

Contact

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

mail thomas.dierckens@stad.gent

Bevoegd

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