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Reusachtig hart voor zorgverleners op Sint-
Pietersplein

De Stad Gent heeft samen met De Lijn, Politie Gent en Brandweerzone Centrum

op een originele manier het zorgpersoneel een hart onder de riem gestoken. Het

Sint-Pietersplein werd niet toevallig gekozen: vlakbij ligt immers zorgresidentie

Onze-Lieve-Vrouw-ter-Rive, hard getroffen door het coronavirus.

Eerbetoon

De Stad Gent, De Lijn, Politie Gent en Brandweerzone Centrum leverden voertuigen die in deze

coronatijden hulp verlenen aan de Gentenaars. Verschillende brandweerwagens, ambulances,

politievoertuigen, bussen en vrachtwagens vormden één groot hart, samen met het letterwoord

Gent en een verwijzing naar de 1,5 meter afstand die mensen moeten bewaren.
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'Een bijzonder mooie actie en een grote dankjewel aan alle hulp- en
zorgverleners die zich dagelijks inzetten voor onze samenleving. De koers is
nog niet gereden, het blijft belangrijk de richtlijnen in acht te nemen en
de broodnodige afstand te bewaren.'
— Mathias De Clercq, burgemeester

Bijzondere locatie

De locatie was niet toevallig het Sint-Pietersplein. Vlakbij ligt immers de zorgresidentie Onze-

Lieve-Vrouw-ter-Rive, die hard getroffen is door het coronavirus. In normale omstandigheden

kunnen de bewoners en het personeel altijd meegenieten van de vele concerten en andere

activiteiten op het plein. Die zijn er nu niet meer. De actie is dus ook bedoeld om de

personeelsleden en bewoners van Ter Rive en alle andere woonzorgcentra in Gent een hart

onder de riem steken. Via sociale media wordt ook nog een filmpje van de actie verspreid.

'De Stad Gent, Politie Gent, Brandweerzone Centrum en De Lijn werken
samen om de vele evenementen in Gent in goede banen te leiden. Nu er geen
evenementen kunnen plaatsvinden, brengen ze samen hulde aan de Gentse
zorgverstrekkers.'
— Annelies Storms, schepen van Feesten en Evenementen

Contact

Laurens Teerlinck, kabinet schepen Storms, gsm 0484 68 12 59, e-

mail laurens.teerlinck@stad.gent

Thomas Dierckens, kabinet burgemeester De Clercq, gsm 0477 38 29 37, e-

mail thomas.dierckens@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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