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Extra borden en tags om Gentenaars ook in
paasweekend afstand te doen houden

Met het verlengd weekend én zonnig weer in aantocht, heeft de Stad Gent besloten

om 17 extra borden te plaatsen om alle inwoners te motiveren de

coronamaatregelen goed na te leven. De zitbanken in zowat alle belangrijke

parken hebben intussen een bordje gekregen, en aan de drukstbezochte kaaien

zijn extra tags aangebracht.

Volharding

De Stad Gent heeft besloten om de sensibiliseringscampagne uit te breiden. Er staan extra

borden aan onder meer de Blaarmeersen, de Oude Dokken, het Kapitein Zeppospark,

Keizerpark, Claeys-Bouüaertpark en het Parkbos. Eerder kwamen er al borden bij de Gras- en

Korenlei, Portus Ganda, Reep, Zuidpark, Gentbrugse Meersen, Bourgoyen en Rozebroeken. Dat

brengt het totaal nu op 37 grote borden op verschillende locaties in Gent.
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'Ik doe een oproep aan alle Gentenaars om de richtlijnen van de federale
overheid goed te blijven opvolgen. We moeten nú volharden om later weer een
normaal leven te kunnen leiden.'
— Mathias De Clercq, burgemeester

De Stad zorgde ook voor 300 extra bordjes aan zitbanken, bovenop de 300 die eerder al overal

op verschillende locaties bevestigd werden. Wandelaars zullen ze nu zien in zowat alle parken in

Gent, onder meer in het Rabotpark, Tolhuispark, Baudelopark, Bijgaardepark, Acaciapark,

Muinkpark, enzovoort. Ook op zowat alle pleinen zijn bordjes aan de zitbanken bevestigd.

Extra tags aan kaaien

Ook enkele honderden tags op de straatstenen wijzen de inwoners er al een tijdje op dat ze de

coronamaatregelen moeten naleven. Daar komen er nu nog een pak bij. Op alle drukbezochte

kaaien, van de Kleindokkaai tot de Terneuzenlaan, werden extra tags aangebracht.

De sensibiliseringscampagne werd zowel door de politie als door de Gentenaars positief

onthaald. Intussen heeft ook de Stad Leuven beslist om haar inwoners met borden en tags te

motiveren naar voorbeeld van de 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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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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