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Gent genomineerd voor titel 'Europese Innovatie
Hoofdstad 2020'

Gent is een van de 12 genomineerden voor de titel van 'Europese Innovatie
Hoofdstad 2020' dankzij zijn innovatieve en participatieve aanpak in de
voedselstrategie 'Gent en Garde'. De hoofdwinnaar krijgt 1 miljoen euro, de vijf
'runner-ups' elk 100.000 euro. Als Gent in de prijzen valt, zal de Stad het geld
onder andere gebruiken voor nog meer korteketentransport via waterwegen, en
om voedselverspilling tegen te gaan.

Voedselsysteem samen met partners verduurzamen
Sinds 2014 reikt de Europese Commissie de titel 'European Capital of Innovation' uit. Daarmee
beloont ze steden die innovatie inzetten om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en het
leven van burgers te verbeteren. Dit jaar is Gent genomineerd voor zijn innovatieve en
participatieve aanpak in de voedselstrategie 'Gent en Garde'. Samen met haar partners zet de
Stad Gent al 6 jaar in op het verduurzamen van het voedselsysteem in en rond Gent. Daarmee
speelt de Stad in op een internationale tendens, waarbij steden een steeds grotere rol spelen in
toegang tot duurzaam, gezond en betaalbaar voedsel.

Winnaar krijgt 1 miljoen euro
Op 3 september 2020 zal de Stad Gent samen met de Voedselraad in een korte digitale pitch
haar dossier verdedigen. Op 24 september 2020 maakt de Europese Commissie tijdens een
online prijsuitreiking de winnaars bekend. De winnende stad krijgt 1 miljoen euro, de vijf
daaropvolgende steden elk 100.000 euro.
Als Gent in de prijzen valt, zal de Stad het geld onder andere gebruiken voor nog meer
korteketentransport via waterwegen, het stimuleren van plantaardig eetgedrag, moestuindaken
en het tegengaan van voedselverspilling.

Europese trendsetter in stedelijk voedselbeleid
Gent en Garde verduurzaamt de hele voedselketen van productie over verwerking en distributie
tot consumptie en afvalverwerking. Projecten zoals Foodsavers, Restorestje en Donderdag
Veggiedag kregen nationaal en internationaal veel aandacht. Met verschillende projecten en
initiatieven zet Gent en Garde korte keten, de sociale meerwaarde van voedselinitiatieven en de
strijd tegen voedselverspilling centraal.
De Stad Gent geeft hierin een belangrijke rol aan de Voedselraad, een diverse groep Gentenaars
die het voedselbeleid mee vormgeven en die ook over een eigen budget beschikt voor
innovatieve projecten. De Gentse Voedselraad is samengesteld uit 30 leden uit de
landbouwsector, middenveldorganisaties, kennisinstellingen en vertegenwoordigers van Gentse
handelaars en horeca.

'Gent is een wereldwijde koploper in stedelijk voedselbeleid. Dat bewijzen de
verschillende internationale prijzen die we hiervoor krijgen, zoals de Global
Climate Action Award van de Verenigde Naties. We willen absoluut onze
voortrekkersrol blijven waarmaken. Ons geheim? Een uitstekende
samenwerking met de vele partners die betrokken zijn bij de Gentse
voedselstrategie.'
— Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat

'Gent zet in op innovatie en samenwerking. De participatieve aanpak van 'Gent
en Garde' is een mooi voorbeeld van hoe Gent al meer dan 20 jaar op een
verbindende manier Gentenaars en organisaties betrekt bij het beleid. Deze
manier van werken inspireert zowel lokaal als internationaal.'
— Mathias De Clercq, burgemeester

Voor de titel van 2020 neemt Gent het op tegen 11 andere steden die ook de shortlist haalden:
Cluj-Napola (Roemenië), Espoo (Finland), Groningen (Nederland), Helsingborg (Zweden),
Leeuwarden (Nederland), Leuven (België), Linz (Oostenrijk), Milaan (Italië), Reykjavik
(Ijsland), Valencia (Spanje) en Wenen (Oostenrijk).
Contact
Thomas Dierckens, kabinet burgemeester De Clercq, gsm 0477 38 29 37, e-mail
thomas.dierckens@stad.gent
Dirk Bogaert, kabinet schepen Heyse, gsm 0499 86 53 10, e-mail dirk.bogaert@stad.gent
Valerie De Prycker, Dienst Milieu en Klimaat, gsm 0497 41 49 74, e-mail
valerie.deprycker@stad.gent
Virginie Verstraete, Dienst Internationale Relaties en Netwerken, gsm 0486 82 35 71 , e-mail
virginie.verstraete@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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