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Stad Gent en Greentrack gaan samen voor
duurzame cultuursector -
ondertekeningsmoment op maandag 22 juni
2020 om 11 uur
Beste lezer

De Stad Gent en Greentrack Gent vzw, de denk- en doetank van de Gentse cultuurhuizen, slaan

ook de komende jaren de handen in elkaar voor een duurzame en klimaatneutrale

cultuursector.

Graag nodigen we je uit voor het ondertekeningsmoment van de samenwerking tussen de Stad

Gent en Greentrack Gent vzw, op maandag 22 juni om 11 uur in Design Museum Gent (Jan

Breydelstraat 5, 9000 Gent). Tijdens het persmoment zal de nieuwe focus van de samenwerking

toegelicht worden. Er zullen ook enkele opvallende resultaten van afgelopen samenwerkingen

onthuld worden, zoals de energiebesparing van het Design Museum Gent.

Programma

11 uur: verwelkoming door Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat, Sami Souguir,

schepen van Cultuur en Jef Seghers, bestuurder van Greentrack Gent vzw

11.15 uur: ondertekeningsmoment

11.30 uur: fotomoment en mogelijkheid tot interviews
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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.

Bij het fotomoment kunnen de realisaties in het Design Museum vastgelegd worden. Er zullen

ook enkele andere cultuurhuizen aanwezig zijn die samen met de Stad Gent en Greentrack een

mooi resultaat behaalden, zoals Handelsbeurs, De Koer, Nucleo en De Expeditie. Aan hen

kunnen ook vragen gesteld worden.

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

van 1,5 meter te respecteren.

Contact

Dirk Bogaert, kabinet schepen Heyse, gsm 0499 86 53 10, e-mail dirk.bogaert@stad.gent

Jeroen Persyn, Dienst Milieu en Klimaat, tel.09 268 23 69, e-mail jeroen.persyn@stad.gent

Steven Heyse, kabinet schepen Souguir, tel. 09 266 54 80, e-mail steven.heyse@stad.gent

Eva Peeters, Greentrack Gent, gsm 0498 46 32 14, e-mail eva@greentrack.be
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