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Leden Nightlife Council bekend: acht experts,
negen vertegenwoordigers

De namen van de 'Nightlife Council' zijn bekend. De nieuwe adviesraad bestaat uit

acht onafhankelijke experts, negen vertegenwoordigers uit de Gentse

uitgaanssector, de horecacoach en de nightlifecoach. De Stad lanceert meteen ook

een website voor de ondernemers in de uitgaanssector: www.nightlife.gent.

Acht experts
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De acht onafhankelijke experts kunnen heel wat ervaring en kennis op tafel leggen. Denk aan

geluid, ecologie en duurzaamheid (Jeroen Vereecke, Boomtown en Robinetto), drugspreventie

(Jochen Schrooten, Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs), veiligheid (Wim

Hardyns, vakgroep Criminologie UGent), stadsplanning (Sabine Tonet , Stelplaats Leuven),

marketing en communicatie (Ben Van Alboom, journalist), inclusiviteit en diversiteit (Uwi Van

Hauwermeiren, Wel Jong Niet Hetero), economie en publieke impact (Christine Merckx, Karel

de Grote Hogeschool) en safe spaces en nudging (Laura Herman, KASK).

Een versterking van het Gentse nachtleven, dat is waar een open dialoog
tussen de sectorvertegenwoordigers, stadsdiensten en deze acht experten
voor moet zorgen. De Nightlife Council komt midden mei voor de eerste keer
samen en zal zich onder meer  buigen over de heropstart van het nachtleven
en het inclusiecharter.
— Sofie Bracke, schepen van Economie 

Negen vertegenwoordigers

Naast de experts zetelen ook negen vertegenwoordigers uit de uitgaanssector in de adviesraad.

Het gaat om Marijn Agbarakwe van onder meer African Ball, Silke Bergans van Democrazy en

Kinky Star, Maarten Boucquez van vzw De Gentse Tappers, Gerald Claes van Charlatan, Jules

Gahide van onder meer KERK en Amigo, Brecht Linden van Minus One, Olivier Ramoudt van

Kompass, Lies Vanborm van Lippstick en Kim Vlaminck van Lucky Lemon.

Ook horecacoach Carl Vandebotermet en de nieuwe nightlifecoach Bart Meyskens schuiven

aan. De Nightlife Council moet het Gentse nachtleven duurzaam versterken, het beleid richting

geven en waken over de uitvoering van het Nightlife Actieplan.



www.nightlife.gent

De Stad Gent lanceert meteen ook een website voor ondernemers in de uitgaanssector:

www.nightlife.gent. De website is er voor zowel jonge ondernemende nachtraven als

ondernemers met jaren ervaring. Wie zich nu al wil verdiepen in het Gentse nachtleven, vindt

op de website ook alle info over de 12-delige podcastreeks ‘De Nacht’. In de reeks nemen

verschillende spilfiguren samen met curator Ben Van Alboom een duik in de geschiedenis van

het Gentse nachtleven. De podcast gaat gepaard met een bijhorende Walk Local-wandeling.

Naast cruciale info over het organiseren van evenementen of het openen van
een club of danscafé kunnen ondernemers via de website ook beroep doen op
het advies van een ervaren nightlifebuddy. Zo zetten startende ondernemers
zorgeloos hun eerste stappen in de sector. Op de website ontdekken
ondernemers ook alle leden van de gloednieuwe Nightlife Council.
— Bart Meyskens, nightlifecoach Gent

Contact

Eline Creve, kabinet schepen Bracke, gsm 0473 83 75 82, e-mail eline.creve@stad.gent

Bart Meyskens, nightlifecoach, gsm 0478 22 41 91, e-mail bart.meyskens@stad.gent  
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Betrokken

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail schepen.vanbraeckevelt@stad.gent
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