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Gent wint Eurocities-award met voedselstrategie
'Gent en Garde'

Tijdens de jaarlijkse vergadering van Eurocities in Leipzig heeft de Stad Gent de

Eurocities-award gewonnen voor haar lokale voedselstrategie 'Gent en Garde'. De

Stad werd ook herverkozen als secretaris van Eurocities. Dat betekent dat

burgemeester Mathias De Clercq voor het tweede jaar op rij het mandaat van

secretaris opneemt.
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Met de jaarlijkse awards erkent Eurocities innovatieve praktijken van aangesloten steden die de

levenskwaliteit van burgers verbeteren. Gent kreeg de hoofdprijs in de categorie 'From farm to

fork' voor zijn lokale voedselstrategie 'Gent en Garde'. Met die strategie zet de Stad zich in om

de CO2-impact van het voedselsysteem drastisch terug te dringen. Ook in de categorie 'Zero

pollution' stond Gent in de schijnwerpers. De one-stop-shop van De Energiecentrale prijkte op

het lijstje van drie finalisten.

Het is voor een stad als Gent belangrijk om deze rol op te nemen. Zo kunnen
we vanuit de Gentse praktijk sterk wegen op het Europese stedenbeleid
en onze voortrekkersrol maximaal uitspelen. We inspireren graag, en laten ons
ook graag inspireren door andere vooruitstrevende Europese steden.
— Mathias De Clercq, burgemeester

Sinds de lancering van de voedselstrategie 'Gent en Garde’ in 2013 wordt
Gent erkend als een Europese trendsetter in stedelijk voedselbeleid. Dat we
nu ook een Eurocities-award winnen, is een grote eer. Heel wat Gentenaars,
Gentse ondernemers en organisaties die plantaardig, lokaal en zonder
verspilling eten, verdienen felicitaties voor hun inzet. Dankzij de participatieve
aanpak van Gent en Garde kunnen we zowel kleinschalige initiatieven als
grootschalige wijzigingen in ons voedselsysteem realiseren.
— Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat

Gent opnieuw in bestuur Eurocities

Gent is ook opnieuw verkozen als lid van de raad van bestuur van Eurocities voor de komende

drie jaar. Dat betekent dat burgemeester Mathias De Clercq voor het tweede jaar op rij het

mandaat van secretaris van het netwerk opneemt. Gent is al sinds 1998 lid van Eurocities en

trad in 2009 voor de eerste maal toe tot de raad van bestuur. Tijdens de afgelopen

jaarvergadering in Leipzig ging alle aandacht naar het stimuleren van een groen, digitaal en

eerlijk herstel. Het netwerk helpt Gent in het zoeken naar EU-fondsen, bij het leren van goede

praktijken en om de uitdagingen mee op de Europese agenda te zetten.

Voor het eerst lid van raad van bestuur Global Parliament of
Mayors

https://eurocities.eu/


Niet alleen binnen Europa speelt Gent een actieve rol. Op 22 oktober 2021 is beslist dat Gent

voor het eerst zal toetreden tot de raad van bestuur van het wereldwijde netwerk Global

Parliament of Mayors. Met dit netwerk willen burgemeesters van diverse steden uit de hele

wereld enkele grote uitdagingen aanpakken, zoals migratie, klimaatvluchtelingen, veiligheid en

pandemieën.

Er komen heel wat uitdagingen op ons af. Het is in de steden waar we als
eerste de gevolgen van die uitdagingen voelen, maar het zijn ook de steden
die het best geplaatst zijn om deze uitdagingen aan te pakken.
— Mathias De Clercq, burgemeester

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

Dirk Temmerman, Dienst Internationale Relaties en Netwerken, gsm 0479 91 00 77, e-mail

dirk.temmerman@stad.gent

Bevoegd

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

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Internationale Solidariteit, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 31,  
e-mail schepen.heyse@stad.gent
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