
 05 juni 2020, 12:45 (CEST)

Voorstelling 'Relanceplan toerisme in Gent' op
maandag 8 juni 2020 om 10 uur
Beste lezer

Graag nodigen we je uit op de heropening van het toeristisch infokantoor van de Stad Gent

(Oude Vismijn - Sint-Veerleplein 5, 9000 Gent), op maandag 8 juni 2020 om 10 uur. Schepen

van Toerisme Bram Van Braeckevelt zal er de plannen voor de relance van het toerisme in Gent

voorstellen.

De Stad Gent zet voor de relance meer dan anderhalf miljoen euro in. Het stadsbestuur en de

toeristische sector zullen daarbij samen een nieuwe koers varen. Het toerisme in Gent na

corona zal lokaal én duurzaam zijn, met een duidelijke focus op spreiding in tijd en ruimte.

We presenteren je graag het relanceplan en de eerste acties die voorzien worden deze zomer.

Programma

10 uur: Presentatie van het relanceplan door Bram Van Braeckevelt, schepen van Toerisme

10.15 uur: Toelichting door Nic Balthazar, een van de gezichten van de relancecampagne

10.25 uur: Afsluitend woordje door burgemeester Mathias De Clercq

Mogen we vragen om je komst te bevestigen via pers@stad.gent. Gelieve steeds de

afstandsregel van 1,5 meter te respecteren.

Je bent van harte welkom.

⏲
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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.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact

Joris Wauters, kabinet schepen Van Braeckevelt, gsm 0498 28 70 23, e-mail

joris.wauters@stad.gent
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