
 27 januari 2021, 13:00 (CET)

Stad Gent heroriënteert banden met zuster- en
partnersteden

De Stad Gent schakelt over van een bilaterale samenwerking met zuster- en

partnersteden naar een multilaterale samenwerking via internationale

netwerken en Europese subsidieprojecten. Enkel met de Japanse zusterstad

Kanazawa blijft het partnerschap behouden.

Slapend bestaan

De Stad Gent heeft 7 officiële zustersteden: Saint-Raphaël in Frankrijk, Wiesbaden en Melle in

Duitsland, Kanazawa in Japan, Tallinn in Estland, Mohammedia in Marokko en Nottingham in

het VK. Gent heeft ook 5 officiële partnersteden: Burgas in Bulgarije, Gdansk in Polen, Weihai

en Taizhou in China en Luik in België.
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Met Kanazawa, Tallinn en Wiesbaden is doorheen de jaren actief samengewerkt, de relatie met

Melle, Nottingham, Mohammedia en Saint-Raphaël kende het laatste decennium eerder een

slapend bestaan. De zusterband met Saint-Raphaël werd al in 2018 beëindigd op vraag van

Saint-Raphaël zelf.

Nieuwe aanpak

Het stadsbestuur heeft nu beslist om de bilaterale relaties met die zuster- en partnersteden in te

wisselen voor een meer efficiënte, multilaterale aanpak. Daarbij wordt gefocust op het

uitwisselen van kennis en ervaringen via internationale netwerken en projecten, onder meer

via het het Europese stedennetwerk Eurocities en via Europese subsidieprojecten. Die

multilaterale aanpak is ook in opmars in heel Europa.

We gaan niet minder samenwerken, we gaan net meer en dieper
samenwerken met andere Europese steden. Dit via sterke bestaande
netwerken zoals Eurocities waar we elkaar treffen en via Europese
projectoproepen. Gent inspireert en laat zich ook graag inspireren door andere
steden.
— Mathias De Clercq, burgemeester

Enkel met de Japanse stad Kanazawa blijft het partnerschap behouden. De samenwerkingen

tussen verschillende partners in de Japanse stad en partners in Gent zijn heel actief gebleven en

zorgen nog altijd voor een bruisende dynamiek van uitwisselingen en gedeelde projecten.

Contact

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

mail thomas.dierckens@stad.gent

Bevoegd

Meer informatie 

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
burgemeester.declercq@stad.gent
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