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Gent krijgt grootste regenboogzebrapad van
Vlaanderen

Op het Woodrow Wilsonplein in Gent is vandaag, op vrijdag 15 mei 2020, een

nieuw zebrapad ingehuldigd naar aanleiding van de Internationale Dag Tegen

Holebi- en Transfobie (IDAHOT) komende zondag. Het grootste

regenboogzebrapad van Vlaanderen geeft een duidelijk signaal: iedereen is

welkom in Gent.

16 meter breed

⏲



Veel steden hadden er al één, nu krijgt ook Gent een regenboogzebrapad. De Stad Gent wil op

die manier letterlijk in de verf zetten dat iedereen welkom is. De locatie voor het zebrapad is

niet lukraak gekozen. Op het Woodrow Wilsonplein, tussen het Administratief Centrum Zuid en

het Urbiscomplex, ligt momenteel al het grootste zebrapad van Gent (10,5 meter breed). Het

was een logische stap om de vakken tussen de witte strepen in te vullen met de kleuren van de

regenboog.

'Het is belangrijk om in de publieke ruimte een signaal te geven dat iedereen
welkom is en dat geweld en onverdraagzaamheid niet kunnen. Waar kan dat
beter dan op het grote, grijze Woodrow Wilsonplein, waar continu voetgangers
en fietsers passeren?
— Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte

Door de regenboogkleuren in te vullen tussen de witte lijnen, blijft het een wettelijk zebrapad.

De stadsdiensten kwamen daarvoor met een creatief ontwerp voor de dag. De kleuren lopen

langs beide zijden van het zebrapad uit, waardoor er een regenboogzebrapad van maar liefst 16

meter breed ontstaat.

Regenboogvlag op verschillende locaties
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Het is geen toeval dat het zebrapad net nu wordt ingehuldigd. Op zondag 17 mei 2020 is het de

Internationale Dag Tegen Holebi- en Transfobie (IDAHOT). Het Regenboognetwerk, het

netwerk dat het Gentse LGBTQ-beleid mee vormgeeft en uitvoert, slaat elk jaar de handen in

elkaar om deze dag in de kijker te zetten met activiteiten en zichtbaarheidsacties.

'Iedereen moet onbekommerd zichzelf kunnen zijn. Hoewel België een van de
meest vooruitstrevende landen is wanneer het gaat om LGBTQ-rechten, is er
nog werk op vlak van maatschappelijke aanvaarding. Van Gent een veilige
plaats maken voor iedereen is een prioriteit voor het stadsbestuur.'
— Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen

Dit jaar kunnen geen publieke bijeenkomsten plaatsvinden. Maar op verschillende symbolische

locaties wordt de regenboogvlag gehesen; onder meer aan het stadhuis, Gravensteen, AC Zuid,

OCMW, Huis Van de Sport, de politiecommissariaten, het Justitiepaleis en de Universiteit

Gent. Casa Rosa lanceert via sociale media de raamactie #IDAHOT #inuwkot. En in het najaar

organiseert de Stad Gent activiteiten om de mentale veerkracht van de LGBTQ-gemeenschap te

versterken.
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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.

Bevoegd

Filip Watteeuw
Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent

Stad Gent

http://www.stad.gent/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_stadgent
mailto:schepen.watteeuw@stad.gent
mailto:schepen.debruycker@stad.gent
http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/

